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Mulțumiri 

Prezentul studiu a fost elaborat cu contribuția lui Vadim Pistrinciuc, director executiv 
al IPIS, Iulian Rusu, ex-director adjunct al IPRE, și Valeriu Pașa, președinte al Comuni-
tății WatchDog.MD. Procesul de revizuire a studiului a fost susținut de către Dominic 
Maugeais, manager superior de programe la Institutul pentru Politici Europene din 
Berlin (IEP) (Institute für Europäische Politik), și de către experții media Liliana Vițu 
și Victor Gotișan.

Această analiză a fost realizată cu contribuția experților din domeniu, angajați în ca-
drul proiectului InforMD, care este implementat de Institutul pentru Politici Europene 
din Berlin (IEP) (Institut für Europäische Politik) în parteneriat cu Institutul pentru 
Politici și Reforme Europene (IPRE) și Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS), cu 
susținerea Oficiului Federal pentru Afaceri Externe al Germaniei. 

Despre proiectul inforMD 

Proiectul inforMD și-a propus să contribuie la consolidarea rezilienței la dezinforma-
re în Republica Moldova prin măsuri de fortificare a capacității societății civile, inclu-
siv prin realizarea schimbului reciproc de bune practici cu Germania și cu alte țări ale 
Uniunii Europene. 

Obiectivul general al proiectului este consolidarea rezilienței la dezinformare în Re-
publica Moldova prin promovarea valorile europene, a democrației și a pluralismului.

Obiectivele specifice:

1�  Promovarea expertizei societății civile, crearea de rețele active și dezvoltarea 
unei strategii comune de analiză și advocacy pentru îmbunătățirea cadrului de 
reglementare împotriva dezinformării.

2.  Dezvoltarea capacităților studenților din Republica Moldova: identificarea și 
analizarea dezinformării, dar și promovarea gândirii critice în acest domeniu.

3�  Promovarea bunelor practici utilizate de societatea civilă din Germania și alte 
state membre ale Uniunii Europene, precum și din țările Parteneriatului Estic. 



ANALIZA ȘI STRATEGIA DE SPORIRE A REZILIENTEI LA DEZINFORMARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

3

Organizațiile de implementare 

Institutul pentru Politici Europene din Berlin (IEP) este activ în dome-
niul integrării europene încă de la înființarea sa, în 1959. În activitatea 
sa, IEP pune un accent special pe sprijinirea țărilor candidate la adera-
rea la UE și a țărilor din vecinătatea UE în procesul de apropiere de spa-
țiul comunitar. În Republica Moldova, IEP este activ de mai bine de 15 

ani. Începând cu anul 2015, IEP a sprijinit dialogul interetnic și activitățile de educație 
în ceea ce privește Acordul de Asociere și contribuie cu expertiză în combaterea dez-
informării referitoare la Uniunea Europeană și politicile acesteia.

Institutul pentru Politici și Reforme Europene (IPRE) a 
fost înființat în martie 2015 în calitate de centru de anali-
ză și cercetare (eng.: think-tank) independent, non-profit și 
apolitic. Misiunea IPRE este de a accelera integrarea eu-
ropeană a Republicii Moldova prin promovarea reforme-

lor sistemice, sporirea democrației participative și consolidarea rolului cetățenilor 
în procesele decizionale la nivel național și local. IPRE este membru al Platformei 
Naționale a Forumului Societății Civile a Parteneriatului Estic (www.eap-csf.eu) și 
co-inițiator al Forumului Parteneriatului Estic al Centrelor de Cercetare (EaP Think-
Tank Forum), lansat în anul 2017 la Chișinău.

Institutul pentru Inițiative Strategice (IPIS) este un grup de reflecție 
independent politic, specializat în analiza provocărilor strategice, a 
bunei guvernări, a politicilor publice, a dialogului interetnic și a medi-
erii conflictelor în Republica Moldova. IPIS contribuie la implementa-
rea proiectului prin expertiza oferită și cu ajutorul canalelor sale de 

informare orientate către grupurile de populație distanțate de UE și afectate în mod 
special de dezinformare. 
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Rezumat executiv 

Echipa de implementare a proiectului inforMD a elaborat o analiză a stării lucrurilor 
și o strategie de sensibilizare, menită să îmbunătățească rezistența Republicii Mol-
dova la dezinformare și să dezvolte gândirea critică. Această analiză urmărește două 
obiective principale. Primul obiectiv este de a prezenta o trecere în revistă a impac-
tului actual și a tendințelor de dezinformare, precum și de a analiza cadrul legal și 
instituțional existent în ceea ce privește rezistența la dezinformare. 

Al doilea obiectiv vizează elaborarea unei liste de recomandări cu privire la anumite 
schimbări de politici, amendamente legislative și transformări instituționale, care să 
asigure consolidarea rezistenței țării și a societății la dezinformare. Lucrarea propu-
ne și un set de activități de sensibilizare, care să împuternicească organizațiile socie-
tății civile (OSC-urile), actorii politici și alte părți interesate în promovarea politicilor 
necesare, menite să îmbunătățească reziliența țării la dezinformare. 

Primul capitol conține introducerea și informația de bază despre propagandă și dez-
informare în Republica Moldova: de ce propaganda prinde în țara noastră, care sunt 
clivajele politice și geopolitice, și o analiză scurtă a spațiului mediatic și informațio-
nal� 

În al doilea capitol al studiului este reflectat impactul dezinformării în Republica Mol-
dova și se conține o analiză a datelor referitoare la tendințele dezinformării. Se face o 
clasificare a tipurilor de dezinformare, propagandă și știri false; tot aici sunt indicate 
practicile actuale de abordare a dezinformării - atât cele pozitive, cât și cele negative. 
Aceasta parte include, de asemenea, o analiză a peisajului mass-media și a părților 
implicate. 

Cel de-al treilea capitol conține o prezentare generală a cadrului legal și instituțional 
în ceea ce privește reziliența la dezinformare, precum și securitatea informațională a 
țării. La fel, această parte include o analiză a cadrului legislativ general, a legislației 
în domeniul mass-media, a responsabilității instituțiilor abilitate să lupte cu dezinfor-
marea, dar și a strategiilor și documentelor de politici privind combaterea dezinfor-
mării. 

Capitolul patru oferă recomandări de îmbunătățire a cadrului legislativ și o serie de 
sugestii cu privire la cadrul instituțional, inclusiv în scopul responsabilizării și îmbu-
nătățirii eficienței Consiliului Audiovizualului. Acest compartiment include și reco-
mandări privind eficientizarea eforturilor OSC de combatere a dezinformării, inclusiv 
cu privire la implementarea unor proiecte specifice, a bunelor practici și a unei activi-
tăți comune între OSC și Guvern, Parlament și alte instituții relevante. 

În al cincilea capitol sunt prezentate concluziile referitoare la eficiența instrumentelor 
și a politicilor existente în domeniul combaterii dezinformării. Sunt identificate punc-
tele slabe și punctele forte ale securității informaționale, și se face analiza impactului 
eforturilor OSC de combatere a dezinformării.
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1.1 De ce dezinformarea prinde în 
Republica Moldova?

Republica Moldova, o țară compactă din 
Europa de Est, continuă să se confrunte 
cu provocări în tranziția sa de la o econo-
mie sovietică planificată la o democrație 
de piață. Pe parcursul anilor de indepen-
dență, din 1991 încoace, au fost înre-
gistrate mai multe realizări importante. 
Republica Moldova a devenit o democra-
ție. Alegerile, în acești 30 de ani de inde-
pendență, au fost în mare parte libere și 
corecte, iar guvernele s-au schimbat prin 
procese democratice. Cu toate acestea, 
după prăbușirea Uniuni Sovietice, din 
punct de vedere economic, demografic 
și social Republica Moldova a trecut prin-
tr-un declin prelungit. La începutul anilor 
’90, un conflict în partea de est a țării a 
condus la separarea de facto de restul 
statului a regiunii transnistrene, unde se 
află principalele întreprinderi industriale. 
PIB-ul per capita rămâne cel mai scăzut 
din regiune.

De la începutul anilor 1990 și până în 
prezent, populația Republicii Moldova a 
scăzut de la 4,36 milioane la aproximativ 
2,9 milioane, pe măsură ce oportunitățile 
economice s-au redus și oamenii au că-
utat surse mai stabile de venit în străină-
tate. Rata sărăciei a scăzut de la 85% la 
începutul anului 2000 la 26,8% în 2020, 
însă în continuare rămâne una înalta. În 
ciuda unei diminuări a sărăciei, determi-
nată în mare parte de fluxul de remitențe 
de la muncitorii săi migranți, Moldova ră-
mâne una dintre cele mai sărace țări din 
Europa.

Economia Republicii Moldova depinde 
în mare măsură de piețele externe și de 
remitențe, și a fost foarte vulnerabilă la 
șocurile externe, cum ar fi criza financi-
ară din 1998 din Federația Rusă și, ulte-
rior, embargourile la produsele alimen-
tare moldovenești, impuse de această 
țară. Cu toate acestea, problema-cheie a 
Moldovei este una internă. Țara a moș-
tenit un sistem de administrație publică 
sovietică, cu ineficiențe instituționale și 
controale excesive. Vechiul sistem de 
administrație publică și-a epuizat dura-
ta de viață, iar altul nou în locul lui nu a 
fost construit. De asemenea, potrivit ob-
servatorilor, capturarea instituțiilor publi-
ce a caracterizat istoria independentă a 
Republicii Moldova, ceea ce a subminat 
încrederea publicului în guvernare.

Una dintre problemele-cheie moștenite 
din perioada sovietică este sistemul de 
educație care nu incurajeaza in suficien-
ta masura deprinderii de a gândi critic si 
independent. Mai mult decât atât, obiș-
nuința de a depinde de autorități, de stat 
a rămas încă foarte puternică.

1.2 Clivaje politice și geopolitice în 
Republica Moldova 

Republica Moldova este un stat multiet-
nic, cu numeroase clivaje etnice și iden-
titare în rândul populației sale. Principa-
lele grupuri etno-politice sunt românii/
moldovenii, ucrainenii, rușii, găgăuzii (un 
grup etnic turc, creștin ortodox, vorbitor 
de limbă rusă și cu o puternică orienta-
re pro-rusească), bulgarii și roma. Tablo-

1. Introducere 
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ul devine și mai complicat în situația în 
care, atunci când vine vorba de preferin-
țele politice și de politica externă, moldo-
venii/românii și ucrainenii sunt divizați 
pe construcții identitare diferite inclusiv 
în interiorul acestor grupuri1�

Moldovenii/românii sunt majoritari în Re-
publica Moldova. Cea mai mare parte a 
grupurilor minoritare se simt, însă, oare-
cum sau considerabil străine în raport cu 
statul, motiv din care adesea se pronun-
ță în favoarea relațiilor mai strânse cu 
Federația Rusia. 

Majoritatea etnicilor ruși din Republica 
Moldova simt un grad extins de afinita-
te cu Federația Rusă. Bulgarii tind să fie 
prietenoși față de Bulgaria, dar de ase-
menea preferă relații strânse cu Rusia și 
privesc, în special, televiziunile rusești. 
Găgăuzii, deși au ca limbă maternă găgă-
uza, sunt vorbitori de rusă și, la fel, optea-
ză pentru relații strânse cu Rusia. Aproxi-
mativ o jumătate din găgăuzi nu vorbesc 
limba găgăuză și sunt foarte puține școli 
sau grupe în grădinițe și școli cu preda-
rea în limba găgăuză. Așadar, în timp ce 
găgăuzii tind să privească favorabil atât 
spre Turcia, cât și spre Rusia, în politica 
internă a Republicii Moldova aceștia în-
clină spre Rusia și consumă informația 
ce vine pe canalele de limba rusă (fie că 
sunt TV, radio, ziare sau rețele sociale). 
Ucrainenii tind să fie oarecum divizați. 
Deși majoritatea ucrainenilor din Repu-
blica Moldova sunt pro-ruși, iar în politi-
ca internă tind să aibă preferințe similare 
cu ale etnicilor ruși, nu se poate spune 

1  Biroul National de Statistica: Populația Republicii Moldova la momentul Recensământului este 
de 2 998 235, at https://statistica.gov.md/newsview.php?l=ro&id=5582&idc=30

acest lucru cu privire la toți ucrainenii. 
Totuși, ținând cont de actualele tensiuni 
ruso-ucrainene ca urmare a anexării Cri-
meii și a războiului din Donbass, o bună 
parte din ucrainenii din Republica Moldo-
va tind să simpatizeze mai degrabă cu 
Rusia, decât cu Ucraina. 

Moldovenii/românii din Republica Mol-
dova sunt, de asemenea, un grup etnic 
divizat politic. Româna este vorbită și 
de grupul care se autoidentifică drept 
moldoveni. Cu toate acestea, există di-
ferențe semnificative în ceea ce privește 
modul în care moldovenii/românii văd 
relațiile cu statele vecine. Unii manifestă 
o dorință puternică de a se uni sau, cel 
puțin, de a avea relații mai strânse cu 
România. Aceștia se autoidentifică drept 
români. Alții se opun unirii cu România și 
aceștia, deseori, tind să se autoidentifice 
ca moldoveni. Mai există un grup de ce-
tățeni, care au identitate românească (ei 
spun că vorbesc româna și sunt afiliați 
spațiului romanesc), dar își doresc exis-
tenta Republicii Moldova ca stat separat. 

Tabloul politic este deosebit de polari-
zat. Pe parcursul ultimelor câteva dece-
nii, tabloul politic moldovenesc a fost 
divizat într-un grup mare de aproximativ 
40% de alegători, care preferă partidele 
prietenoase cu Federația Rusă, și într-un 
grup de alți 40% de alegători, care sunt 
în mare parte pro-europeni (iar în cadrul 
acestor grupuri unii doresc unificarea cu 
România, alții - nu). Aceste grupuri au ră-
mas, în mare parte, stabile în tiparele lor 
de vot. În consecință, majoritatea rezul-
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tatelor alegerilor erau decise de modul în 
care se direcționau aproximativ 20% din-
tre alegătorii „indeciși” sau de nivelul pre-
zenței la urme a celor două blocuri mari 
de alegători (cei, în linii mari, pro-euro-
peni sau cei pro-ruși). Încă din 1991 cele 
două blocuri au alternat la putere. 

Scindarea „geopolitică” a constituit prin-
cipalul principiu organizatoric în politica 
moldovenească. Un partid este conside-
rat ca fiind de dreapta sau de stânga în 
funcție de orientarea politicii lui externe 
și nu de programele economice sau de 
valorile promovate (cum ar fi atitudinea 
față de religie, avort, drepturile omului 
etc.). Partidele pro-române/pro-europe-
ne se consideră de dreapta (deși unele 
dintre ele tind să aibă programe econo-
mice aproape socialiste), în timp ce o 
orientare pro-rusă caracterizează ferm 
„stânga” moldovenească a spectrului po-
litic, chiar dacă unele dintre aceste par-
tide au implementat uneori politici eco-
nomice centriste sau chiar de dreapta și 
au optat pentru discursuri religioase ex-
trem de conservatoare. Totuși, în istoria 
politică a Republicii Moldova au existat 
perioade ce s-au remarcat prin excepții 
în acest sens. Și anume, în anul 2008, pe 
timpul guvernării Partidului Comuniștilor 
(PCRM), ideea integrării europene a țării 
era promovată intens, respectiv își găsea 
susținerea în rândul a mai mult de 60% 
din populație. 

1.3 Spațiul informațional 

Spațiul informațional al Republicii Mol-
dova (info-media) este expus în mod 
alarmant activităților de dezinformare 
externe și interne. Intensificarea acestor 
activități are loc, în special, în timpul eve-
nimentelor de interes național, cum ar fi 
alegerile, și are scopul de a influența de-
ciziile politice ale cetățeanului, dar și de 
a intoxica spațiul informațional în vede-
rea generării unor nemulțumiri sociale. 

Din perspectiva dimensiunii externe, Re-
publica Moldova este o țintă constantă a 
activităților de dezinformare. Mijloacele 
de comunicare și programele de diver-
tisment rusești, redifuzate în Republica 
Moldova, sunt mai populare decât pos-
turile locale de TV. Dată fiind prezența in-
formațională puternică a Rusiei, aceasta 
a reușit să manipuleze în mod sistematic 
opinia publică și să slăbească coeziunea 
socială în țară. În mod tradițional, Fede-
rația Rusă promovează diferite narațiuni 
manipulative legate de trecutul sovie-
tic, implicit ideea că Republica Moldova 
aparține așa-zisei lumi rusești, „Russkii 
mir”. Începând cu anul 2014 - în special, 
când a fost încheiat Acordul de asociere 
cu UE -, Rusia a promovat și narațiuni în-
dreptate împotriva aspirațiilor europene 
ale Republicii Moldova�

Spațiul informațional al Republicii Mol-
dova este, de asemenea, grav afectat 
de propagandă internă și de activități 
interne de dezinformare, acestea fiind 
promovate cu precădere de mass-media 
afiliate politic, care servesc anumite in-
terese particulare. Concentrarea proprie-
tății acestora în mâinile a câțiva actori 



8

politici afectează spațiul mass-media 
independente, de alternativă. Acest lucru 
generează, de asemenea, o polarizare 
socială și o neîncredere între cetățeni și 
autorități, ceea ce subminează instituți-
ile democratice reprezentative. În pre-
zent, resursele alocate de diferiți actori 
care desfășoară activități de dezinfor-
mare și propagandă depășesc cu mult 
capacitatea de răspuns și de combatere 

a fenomenului respectiv de către institu-
țiile Republicii Moldova.

În concluzie, situația economică precară, 
lipsa deprinderilor de gândire critica, un 
grad sporit de dependență față de autori-
tăți, clivajele etnice, scindarea „geopoliti-
că” și spațiul informațional expus perico-
lelor sunt factorii ce creează o situație în 
care Republica Moldova este foarte vul-
nerabila la dezinformare și la fake news.
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2.1 Tendințe-cheie 

Conform celor mai răspândite definiții, 
dezinformarea reprezintă difuzarea de 
informații vădit false sau parțial false, 
cu scopul de a deruta oamenii cu privi-
re la pozițiile proprii sau la intențiile de 
acțiune. Dezinformarea este tehnica ce 
permite furnizarea de informații generale 
eronate unor terți, determinându-i să co-
mită acte colective sau să difuzeze jude-
căți dorite de dezinformatori. În timp ce 
propaganda are ca țel principal obținerea 
de sprijin emoțional, dezinformarea ur-
mărește scopul de a manipula audiența 
inclusiv la nivel rațional - fie prin discredi-
tarea unor informații ce se contrazic, fie 
prin sprijinirea unor concluzii false. 

În Republica Moldova dezinformarea 
este amplă din cauza situației economi-
ce dificile, a lipsei deprinderilor de gân-
dire critică, dar și a unui grad tradițional 
înalt de dependență față de autorități. 
Nivelul general de reziliență a Republicii 
Moldova în materie de dezinformare ră-
mâne, în 2021, destul de limitat, în pofida 
unei serii de schimbări juridice și instituți-
onale produse pe parcursul ultimilor ani. 

2 https://www.watchdog.md/2020/06/03/socio-political-trends-and-disinformation-impact-
during-the-pandemic/

Iar sarcina de a combate dezinformarea 
și de a crește nivelul de educație media 
este, aproape în exclusivitate, o respon-
sabilitate asumată de către organizațiile 
societății civile. În același timp, impactul 
fenomenului este foarte ridicat. Drept 
dovadă, este suficient să vedem rezul-
tatele mai multor studii de opinie publi-
că, în special din perioada pandemică2� 
Până la 50% dintre respondenți credeau, 
în luna mai 2020, în diferite teorii conspi-
raționiste și falsuri legate de pandemia 
SARS-CoV-2. Iar procentul celor care nu 
credeau ca fiind adevărate niciuna dintre 
teoriile și știrile false legate de pande-
mie, care fuseseră incluse în sondaj, nu 
depășea 12%. Sunt datele unui prim son-
daj dedicat studierii fenomenului dezin-
formării în Republica Moldova, realizat 
la comanda Comunității WatchDog.MD. 
Tendințe similare au arătat și alte studii. 

Internews Moldova a realizat mai multe 
sondaje privind percepția dezinformării. 
În anii 2018 și 2020 aceste studii au ana-
lizat opinia publică privind mass-media, 
educația media și capacitatea de gândi-
re critică. Rezultatele celor două sondaje 

2. Dezinformarea în Republica Moldova: tendințe și impact

În acest capitol se realizează o analiză a impactului dezinformării; sunt identificate ti-
purile de dezinformare, de propagandă și de știri false; sunt analizate practicile actuale 
de abordare a dezinformării; se oferă o prezentare generală a peisajului mass-media și 
o scurtă analiză a părților interesate. 
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au fost comparate3. Pe de o parte, a cres-
cut de la 51 la 59% numărul celor care 
spun că știu să deosebească știrile fal-
se. Pe de altă parte, doar 30 și, respectiv, 
31% declară că populația generală știe 
să identifice care sunt știrile false. Toto-
dată, doar 9% au știut să evalueze corect 
dacă sunt adevărate sau false cinci titluri 
de știri oferite în sondaje. Aceleași studii 
au arătat că presa din UE este conside-
rată de încredere de către cei mai mulți 
respondenți (42%), după care urma cea 
din Rusia (35%), iar la coada clasamen-
tului se plasa mass-media din Moldova 
(24%).

Un alt sondaj, realizat la comanda pro-
iectului „StopFals” al Asociației Presei 
Independente, a identificat un clasament 
diferit al încrederii: presa moldoveneas-
că apare pe primul loc (66,7%), fiind ur-
mată de cea europeană (46,4%), cea din 
România (43,3%) și, la urmă, cea din Fe-
derația Rusă (40,3%). Aceste rezultate 
se datorează, probabil, inclusiv muncii 
proiectelor de debuncking, care au făcut 
publice foarte multe cazuri în care presa 
din Federația Rusă abuzează de răspân-
direa unor falsuri. În același timp, anume 
presa rusă și cea prietenoasă Kremlinu-
lui este cea care discreditează încrede-
rea în mass-media europene. Însă con-

3 „Percepția populației despre mass-media și aptitudinile mediatice în Republica Moldova”. 
Internews, noiembrie 2020, https://consulting.md/files/reports/46/INTERNEWS_Final_
report_24.11.20_RO.pdf

4 „Studiu privind percepția fenomenului dezinformării și manipulării de către consumatorii de 
produse mass-media din localitățile rurale”. API, 2019, http://api.md/upload/Studiu_UE-final-
web1.pdf 

5 „Analiza audiențelor TV”. Nielsen, mai 2020, http://media-azi.md/sites/default/files/Obzor-
televizionnoj-auditorii-maj-2020.pdf

6 http://bop.ipp.md/en 

tează mult și diferențele în metodologia 
de desfășurare a sondajelor. Una dintre 
constatările importante ale acestui stu-
diu este că încrederea și popularitatea 
nu sunt deloc aceleași în cazul consu-
matorilor de informații din Republica 
Moldova. Astfel, clasamentul celor mai 
populare posturi TV se suprapune doar 
parțial cu cele în care moldovenii spun 
că au încredere4� 

Măsurătorile de audiență arată popula-
ritatea crescută a posturilor de televizi-
une ce retransmit conținut din Federația 
Rusă. În mai 2020, RTR Moldova, „Primul 
în Moldova” și NTV Moldova au fost cele 
mai populare posturi atât la nivel națio-
nal, cât și în Chișinău5� 

În general, chiar dacă nu există, deocam-
dată, o colecție prea solidă de materiale 
analitice, studierea și înțelegerea feno-
menului dezinformării și al propagandei 
în Republica Moldova se bazează pe un 
bagaj mare de date cantitative foarte re-
levante. În primul rând, sunt date sociolo-
gice, inclusiv în evoluție pe ani. Cea mai 
importantă sursă este, bineînțeles, se-
ria multianuală de cercetări Barometrul 
Opiniei Publice6. Seria de date colectate 
după aceeași metodologie timp de mai 
bine de 20 ani ne permite să vedem în 
evoluție procese extrem de importante 
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pentru înțelegea fenomenului dezinfor-
mării și al propagandei - popularitatea 
diferitelor surse de informare (tipuri de 
presă, instituții de presă din țară și de 
peste hotare), gradul de încredere în 
mass-media și în diferite afirmații ale ac-
torilor publici, preferințele geopolitice și 
politice, atitudinea față de anumite eve-
nimente internaționale importante etc. 

Chiar dacă era observat de mult timp de 
către unii cercetători, politicieni și ac-
tiviști din societatea civilă, fenomenul 
dezinformării nu a fost conștientizat pe 
larg în societate până în anul 2014, dar și 
mai mult în 2016. Anul 2014 a fost mo-
mentul în care termenul „război hibrid” a 
căpătat rapid recunoaștere, ca urmare a 
evenimentelor din Ucraina. Pericolul pro-
pagandei și al dezinformării a început 
să fie conștientizat inclusiv în Republica 
Moldova. După anul 2016 - momentul 
mult-mediatizatei imixtiuni rusești în ale-
gerile din SUA - cercetarea, monitoriza-
rea și chiar contracararea dezinformării 
în Republica Moldova au căpătat o am-
ploare mai mare. S-a întâmplat inclusiv 
datorită rolului determinant pe care l-a 
avut dezinformarea în alegerile preziden-
țiale moldovenești din acel an. Astfel, 
pornind din anul 2017, au început să fie 
realizate cele mai importante studii ana-
litice pe care ne putem baza în prezent. 

7 https://www.chathamhouse.org/2018/11/civil-society-under-russias-threat-building-resilience-
ukraine-belarus-and-moldova-0/4 

8 http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_CEE_2018.pdf 

9 https://east-center.org/disinformation-resilience-index-in-central-and-eastern-europe-in-2021/

10 „Conținutul spațiului informațional televizat din Republica Moldova și felul în care acesta 
modelează comportamente electorale cu o evaluare a influenței ruse asupra opțiunilor geopolitice”. 
Watchdog.MD, februarie 2018, https://watchdog.md/wp-content/uploads/2018/02/Studiu-
WATCHDOG_propaganda-rusa-la-TV-2018.pdf

Ar fi de menționat câteva dintre ele.

În anul 2018, prestigiosul think-tank bri-
tanic „Chatham House” a realizat un stu-
diu regional care a inclus și Republica 
Moldova7. Acesta abordează mai multe 
aspecte privind vulnerabilitatea sistemi-
că a Republicii Moldova în fața provo-
cărilor hibride, cu accent major pe com-
ponenta media și influența propagandei 
ruse. Tot în 2018 a fost realizat un studiu 
regional foarte important - Indicele de 
reziliență la dezinformare8. Pentru prima 
dată, acesta a oferit un tablou de ansam-
blu asupra regiunii Europei Centrale și de 
Est în materie de vulnerabilități naționale 
în fața propagandei și a dezinformării. În 
anul 2021 a fost realizată a doua ediție 
a acestui studiu, ce-i drept, pe un areal 
geografic mai restrâns - țările Parteneri-
atului Estic și cele din Grupul Visegrad9�

Studiul privind impactul influenței me-
diatice ruse asupra opiniei publice din 
Republica Moldova, publicat de Comuni-
tatea WatchDog.MD, a arătat o legătură 
nemijlocită a felului în care sunt prezen-
tați liderii politici internaționali în emi-
siunile de știri și imaginea pe care o au 
aceștia în rândul cetățenilor moldoveni10� 
Dominația deplină a presei controlate de 
Kremlin a condus la impunerea narative-
lor acesteia asupra percepțiilor vis-a-vis 
de lideri politici precum Vladimir Putin, 
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Angela Merkel, Petro Poroșenko etc. Lip-
sa de informații obiective despre realită-
țile din Federația Rusă a condus la fap-
tul că, de foarte mulți ani, Vladimir Putin 
este considerat cel mai de încredere 
politician printre respondenții din Repu-
blica Moldova. Iar prezentarea, aproape 
exclusiv, a știrilor negative despre liderii 
occidentali în presa rusă a condiționat o 
imagine mai proastă a acestora11� 

În anul 2019, Institutul de Politici Publi-
ce a realizat o analiză a felului în care 
Kremlinul și diferiți actori controlați de 
acesta instrumentalizează, în scopul in-
fluențării alegerilor, rețeaua de sociali-
zare Odnoklassniki.ru12. La fel, în 2019 
a apărut analiza „Ask Dodon” - Why Is 
Russia Meddling In Moldova’s 2019 Elec-
tions?, realizată de Comunitatea Wat-
chDog.MD13. În cadrul acestei publicații 
a fost realizată o trecere în revistă a ac-
țiunilor subversive ale Kremlinului în ve-
derea imixtiunii în alegerile din Republica 
Moldova în perioada de după 2001. Au 
fost enunțate concluzii privind eficiența 
sau eșecurile tacticilor hibride aplicate 
de Kremlin. O altă componentă a studiu-
lui este sistematizarea și analiza eviden-

11 „Conținutul spațiului informațional televizat din Republica Moldova și felul în care acesta 
modelează comportamente electorale cu o evaluare a influenței ruse asupra opțiunilor geopolitice”. 
Watchdog.MD, februarie 2018, https://watchdog.md/wp-content/uploads/2018/02/Studiu-
WATCHDOG_propaganda-rusa-la-TV-2018.pdf

12 https://ipp.md/en/2019-07/odnoklassniki-and-parliamentary-elections-in-the-republic-of-
moldova/

13 https://watchdog.md/wp-content/uploads/2019/02/Why-is-Russian-meddling-Modova-2019-
elections.pdf 

14 „Fenomenul știrilor false în Republica Moldova și (in)acțiunile autorității de reglementare în 
audiovizual în vederea combaterii acestui fenomen”. StopFals, mai 2020, 
https://stopfals.md/dashboard/uploads/upload_6281d98ef8f4961f3e2963b67e4fc876.pdf 

15 https://moldova.europalibera.org/a/situa%C8%9Bia-presei-%C3%AEn-2020-cea-mai-
grav%C4%83-din-ultimii-cinci-ani/31106067.html 

țelor privind amestecul Federației Ruse 
în alegerile parlamentare din anul 2019. 

„StopFals” (proiect al Asociației Presei 
Independente) a analizat activitatea Con-
siliului Audiovizualului14 din perspectiva 
combaterii dezinformării. Concluziile nu 
au fost deloc încurajatoare: autorii au 
constatat că CA nu doar că nu luptă cu 
știrile false și propaganda rusă, dar chiar 
și protejează și încurajează fenomenul. 
În special, vorbim despre refuzul de a 
pedepsi unele surse mass-media afiliate 
Rusiei, care încălcau regimul de licenți-
ere sau alte norme legale. Un exemplu 
relevant este felul în care Radio Sputnik, 
fără ca să dețină licență, emitea pe unde-
le multor alte posturi de radio. 

În Indicele privind situația presei în Re-
publica Moldova în anul 202015, realizat 
de Centrul pentru Jurnalism Indepen-
dent, se atrage atenția la instituții de pre-
să „evident toxice", care continuă să fie 
foarte influente, subminând securitatea 
informațională a țării. O atenție aparte 
este atrasă faptului că instituțiile de stat 
continuă să pună la dispoziția acestor 
mass-media, care subminează securita-
tea națională, frecvențe de emisie. 
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În afară de studiile analitice, în Republi-
ca Moldova au fost lansate mai multe 
proiecte de debucking a știrilor false. 
Cel mai relevant efort a fost realizat de 
proiectul „Stop-Fals” al Asociației Presei 
Independente16, dar și alte instituții de 
presă au muncit mult pentru contracara-
rea fenomenului dezinformării. Ca exem-
plu, ar fi de menționat „Ziarul de Gardă”, 
NewsMaker.MD ș.a. Un program amplu 
de analiză, explicare și contracarare a 
fost realizat de Comunitatea WatchDog.
MD, prin video-uri explicative promovate 
activ pe rețelele sociale17. Pe lângă pro-
paganda externă, aceste analize au vizat, 
în mod special, manipulările și dezinfor-
mările lansate cu scopul influențării ale-
gerilor de către grupările cleptocratice 
din interiorul țării. În contextul dat, trebu-
ie să spunem că problema multor proiec-
te de debuncking în Republica Moldova 
este durabilitatea. Mai multe proiecte au 
dispărut odată cu încheierea finanțărilor 
care le-au făcut posibile. O altă problemă 
este impactul scăzut al multor eforturi 
de fact-checking. Deseori acestea, pur 
și simplu, nu sunt mediatizate suficient, 
iar presa mainstream, în special televizi-
unile, acordă o atenție foarte limitată ca-
zurilor de dezinformare și analizelor de 
debuncking.

16 https://stopfals.md/ 

17 https://www.facebook.com/watchdogmd/videos/?ref=page_internal 

18 1. Mai 2020 - https://www.watchdog.md/2020/06/03/socio-political-trends-and-disinformation-
impact-during-the-pandemic/ 

2. Octombrie 2020 - https://www.watchdog.md/2020/10/23/survey-evolution-in-perceptions-
of-covid-19-pandemic-misinformation-and-populations-political-preferences/ 

3. Iunie 2021 - https://www.ipn.md/storage/ckfinder/files/PP_AfterPoll_Iunie%202021.pdf 

19 https://dossier.center/mld/ 

20 https://www.rise.md/investigatie/kremlinovici/ 

Pandemia COVID-19 a ridicat din nou 
gradul de interes față de fenomenul dez-
informării. Câteva sondaje comandate 
de Watchdog.MD au scos la iveală un 
impact extrem de mare al dezinformă-
rii despre tratamentul COVID-19, felul în 
care a apărut și se răspândește boala și 
multe altele. Bunăoară, 37,8% la sută din-
tre respondenți au spus că ei cred în fap-
tul că virusul a fost creat de Bill Gates. 
De la începutul pandemiei au fost reali-
zate deja trei astfel de sondaje18�

Scrutinul prezidențial din anul 2020 și cel 
parlamentar din 2021 au oferit o oportu-
nitate unică pentru a pătrunde în esența 
operațiunilor rusești de influențare a ale-
gerilor - inclusiv pentru a înțelege logisti-
ca, procesul decizional și mecanismele 
de finanțare a dezinformării Kremlinului 
în Republica Moldova� Ne referim la o 
serie întreagă de investigații jurnalistice 
și dezvăluiri despre activitatea „Direcției 
Chernov” și a exponenților acesteia. În 
primul rând, este vorba despre seria de 
investigații comune a proiectelor „Dossi-
er Center”19 și RISE Moldova20. Acestea 
au fost completate de scurgerea de in-
formații prin intermediul tabloidului ger-
man „Die Bild” - documente care atestă 
efectiv finanțarea dezinformării cu sco-
pul influențării alegerilor prezidențiale 
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din anul 202021. Iar în vara lui 2021, por-
talul EUReporter a publicat o investigație 
despre operațiunea amplă a Kremlinului 
pentru influențarea și falsificarea alegeri-
lor parlamentare din 11 iulie22� 

Merită menționat faptul că anume nara-
tivele primitive legate de migranți (Maia 
Sandu va aduce 30 de mii de sirieni), 
pericolul extern (Soros și rețeaua sa de 
agenți), drepturile omului (familia crești-
nă tradițională versuri egalitatea de gen 
sau nediscriminarea în bază de sex), sta-
tutul femeii (Maia Sandu nu are familie 
și copii) au determinat, într-o măsură 
semnificativă, eșecul emițătorului - Parti-
dul Socialiștilor. Acest fapt indică asupra 
existenței unui nivel de gândire critică și 
analiză în rândul cetățenilor, și că aceas-
tă bază trebuie aprofundată și dezvolta-
tă, astfel încât educația media să cuprin-
dă cit mai multa lume. 

În concluzie, putem spune că fenome-
nul dezinformării în Republica Moldova 
a fost destul de bine documentat. Există 
suficiente surse deschise pentru o cer-
cetare și o înțelegere profundă a felului 
în care este organizată, operată, finan-
țată rețeaua de actori maligni care pro-
duc și răspândesc dezinformare. Sunt 
înțelese scopurile, mijloacele, instituțiile 
mass-media, strategiile și tacticile dezin-
formării. Mai mult, se atestă acea situa-
ție rară, când există bază factologică ce 
trasează legătura între cazuri specifice 
de dezinformare și comanditarii din afa-
ra sau din interiorul țării. 

21 https://www.moldova.org/en/bild-kremlin-invested-almost-11-5-million-euros-to-make-igor-
dodon-the-president-of-moldova-socialists-denied-the-accusations/ 

22 https://www.eureporter.co/world/moldova/2021/07/08/operationmorkovka-moscow-
finances-pro-russian-parties-in-moldova/?fbclid=IwAR03tmMK-pGNPnGfJ47WXob2hSvenbKe
AkwkobpewDFnNXTOvi9W3koyhJQ

2.2 Tipuri de dezinformare, propa-
gandă, știri false și părțile inte-
resate majore

La etapa actuală, am putea delimita 
două arii mari de aplicare a dezinformării 
și propagandei, în baza scopurilor urmă-
rite:

• Surse din exterior - Influențarea 
preferințelor geopolitice ale moldo-
venilor;

• Surse din interior - Subminarea sta-
tului Republica Moldova.

Acestea sunt puternic întrepătrunse și 
se potențează reciproc, iar actorii care le 
promovează deseori lucrează în ambele 
direcții, chiar dacă grupările ce sponso-
rizează și conduc emițătorii de știri fal-
se, conspirații, manipulări mediatice pot 
avea unele interese divergente. 

Prima arie de aplicare, influențarea pre-
ferințelor geopolitice, în mod evident are 
drept actor principal Kremlinul și agenții 
săi proxy în Republica Moldova. Acest 
tip de dezinformare și propagandă este 
promovat preponderent prin intermediul 
presei controlate de Kremlin și este faci-
litat de faptul că majoritatea cetățenilor 
Republicii Moldova înțeleg limba rusă. În 
esență, în cazul Republicii Moldova - ca 
și în cel al Belarusului, al majorității țări-
lor din Asia Centrală sau al vorbitorilor de 
rusă din Țările Baltice - are loc un export 
al conținutului propagandistic produs 
pentru publicul intern din Federația Rusă, 
dar si pentru publicul internațional. Pe 
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lângă presa și formatorii de opinie din Ru-
sia, acest tip de propagandă este produs 
și amplificat de actori afiliați Kremlinului 
în interiorul Republicii Moldova. Ne refe-
rim la instituții de presă precum Sputnik.
MD, dar și la diverse asociații obștești 
și lideri de opinie promotori ai agendei 
Kremlinului. Nu putem să nu remarcăm, 
în acest sens, rolul Bisericii Ortodoxe din 
Moldova (Mitropolia Moldovei) atât ca 
instituție (dominantă în spațiul religios al 
țării), cât și prin unii preoți sau comuni-
tăți bisericești care acționează individu-
al, uneori chiar și contrar poziției oficiale 
a Mitropoliei. 

Un alt grup de influență foarte important 
este Partidul Socialiștilor din Republica 
Moldova (PSRM), trustul mediatic ma-
siv pe care îl controlează și/sau spon-
sorizează acesta și formatorii de opinie 
afiliați (sponsorizați) acestei formațiuni 
politice. Vorbim despre șase-șapte tele-
viziuni (cele mai importante - NTV Mol-
dova, Primul în Moldova, Accent TV, Ren 
TV Moldova), câteva zeci de portaluri de 
știri, zeci de comentatori politici (mulți 
dintre care au fost preluați din grupul afi-
liat anterior oligarhului Plahotniuc), zeci 
de canale pe rețeaua Telegram, proiecte 
de satiră, câteva ziare tipărite. Tot aici 
trebuie menționați exponenții propriu-zi-
și ai partidului, care sunt foarte activi în 
spațiul mediatic, precum și o rețea extin-
să de activiști de partid la nivel local. Tot 
acest conglomerat reprezintă, cu certitu-
dine, cea mai importantă putere mediati-
că din Republica Moldova în prezent. 

Un rol important în aria mesajelor menite 
să slăbească statul moldovean îi revine 
propagandei ruse (direct sau prin agen-
ții săi proxy din țară). Mesajele în cauză 

urmăresc aceleași scopuri - subminarea 
statului de drept, a sectorului de securi-
tate, a rezilienței și a potențialului econo-
mic al Republicii Moldova. De exemplu, 
cooperarea în domeniul apărării cu NATO, 
SUA și țările europene devine imediat țin-
ta unor atacuri mediatice. Se inoculează 
ideea că se încearcă atragerea Republi-
cii Moldova într-un conflict cu Rusia. De 
aceeași manieră este abordată asistența 
în domeniul reformelor, în special în sec-
toarele justiției și al securității - se inocu-
lează ideea că se produce o subordona-
re a instituțiilor de stat față de SUA, UE, 
Germania, România, Ucraina etc.

Un alt exemplu este sabotarea luptei cu 
pandemia COVID-19. Atât prin interme-
diul prezenței mediatice ruse, dar mai 
ales prin agenții proxy locali sau regio-
nali, se discreditează procesul de vacci-
nare, se inoculează teorii conspiraționis-
te etc. Acest efort poate fi lejer încadrat 
în categoria instrumentelor de război hi-
brid. Or, prelungirea pandemiei reclamă 
costuri economice enorme, imobilizează 
capacitatea Guvernului de a se concen-
tra pe reformele în domeniul justiției, pe 
combaterea corupției și dezvoltarea eco-
nomică, sporește tensiunile sociale și 
facilitează instabilitatea politică. Adică, 
se creează un mediu propice pentru rea-
lizarea interesului strategic al Federației 
Ruse de a ține Republica Moldova depar-
te de aderarea la Uniunea Europeană. 

Scopul urmărit prin acest tip de propa-
gandă este discreditarea ideii de integra-
re europeană a Republicii Moldova, impli-
cit a UE, țărilor europene, SUA, valorilor 
liberale, democrației, încrederii în presa 
liberă etc. Asistăm, de facto, la relativiza-
rea realității, la bulversarea cetățenilor și, 
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astfel, la îndoctrinarea lor antioccidenta-
lă - cu alte cuvinte, la setul complet de 
narative și mesaje răspândite de Kremlin 
atât în interiorul Rusiei, cât și oriunde în 
lume. În cazul specific al Republicii Mol-
dova, Kremlinul urmărește scopul strate-
gic de a nu admite avansarea integrării 
țării în comunitatea occidentală. Pentru 
Federația Rusă este important să men-
țină, deocamdată, Republica Moldova în 
zona gri (adică nici în UE, nici în cadrul 
zonei depline de control al Moscovei). 
În contextul pandemic, acestea au sub-
minat inițial eforturile internaționale de 
a preveni răspândirea virusului, ulterior 
opunându-se chiar măsurilor de încura-
jare a vaccinării.

În Republica Moldova există anumite 
narative care pot fi considerate „origi-
nale”, adică produse special pentru a fi 
promovate aici. Ele vizează, înainte de 
toate, problematica transnistreană. Prin 
intermediul presei și al formatorilor de 
opinie afiliați Kremlinului, în rândul cetă-
țenilor moldoveni se inoculează ideea că 
anume Chișinăul oficial a fost agresor în 
războiul de pe Nistru din 1992, respectiv 
se încearcă legitimarea prezenței mili-
tare ruse pe Nistru (contrar angajamen-
telor internaționale) și promovarea ideii 
că tocmai Federația Rusă este garantul 
păcii și stabilității. În completarea aces-
tui mesaj vine instrumentalizarea pro-
pagandistică a influenței economice a 
Kremlinului. Acest mesaj încearcă să 
convingă moldovenii că Republica Mol-
dova trebuie să facă cedări unilaterale 
și să țină cont de interesele Rusiei în de-
cizii de politică externă și chiar internă, 
altminteri va rămâne fără acces la resur-

se energetice și piața de desfacere rusă. 
În esență, se propagă renunțarea parția-
lă la suveranitatea Republicii Moldova în 
favoarea Kremlinului. În același registru 
se încadrează eforturile de sabotare a re-
lațiilor bilaterale bune cu Ucraina, Româ-
nia, SUA și UE, prin exagerarea punctelor 
problematice sau chiar prin inventarea și 
răspândirea de falsuri despre riscurile pe 
care le comportă aceste relații.

Eficiența strategiei Kremlinului în raport 
cu Republica Moldova a cunoscut diferi-
te perioade de succes sau de eșec. La 
această etapă putem afirma că strategia 
rusească a suferit un eșec de proporții, 
însă unul de etapă totuși, căci este mult 
prea devreme să afirmăm că victoria op-
țiunii pro-europene este definitivă. 

Criza gazului din toamna anului 2021 
este cea mai recentă dovadă a felului 
în care este pus în funcțiune instrumen-
tul mediatic de manipulare și presiune 
al Federației Ruse - comentatori militari 
care s-au dedat la atacuri și șantaj des-
chis, accente eronate plasate de presa 
rusească, narative preluate de opoziția 
locală etc.

Subminarea statului Republica Moldo-
va este a doua arie majoră de aplicare a 
dezinformării. Principalii actori emițători 
ai narativelor din această categorie sunt 
grupările cleptocratice locale. Acestea 
reprezintă aliați naturali pentru interese-
le Kremlinului, parțial se și suprapun prin 
intermediul PSRM. Scopul urmărit de 
aceste grupări este evitarea consolidării 
statului de drept, a justiției independente 
și integre, respectiv evitarea răspunderii 
pentru corupția sistemică și crima orga-



ANALIZA ȘI STRATEGIA DE SPORIRE A REZILIENTEI LA DEZINFORMARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

17

nizată în care au fost implicați exponenții 
lor, pentru ca toate acestea, într-un final, 
să conducă la slăbirea poziției Președin-
tei și a partidului majoritar PAS, care au 
venit la putere pe un puternic mandat 
anticorupție. De altfel, este pentru prima 
dată în cei 30 de ani de independență, 
când un partid pro-european a câștigat 
puterea în stat nu din considerente pre-
ponderent geopolitice, ci pe demers de 
asanare a sistemului judecătoresc și de 
luptă cu corupția. La etapa actuală, aceș-
ti actori sunt în defensivă, dar pe termen 
mediu și lung, în mod evident, ei urmă-
resc nu doar impunitatea pentru crime-
le anterioare, ci și revenirea la controlul 
deplin al instituțiilor politice și de drept 
ale statului. O luptă propagandistică 
importantă la această etapă este cea 
pentru păstrarea exponenților grupărilor 
cleptocratice în cât mai multe poziții pu-
blice importante și infiltrarea acestora în 
rândul numirilor noi. 

Narativele promovate în această arie 
sunt numeroase, însă ar putea fi siste-
matizate în câteva „pachete”, reieșind din 
opiniile pe care încearcă să le inoculeze. 
Scopul primar este discreditarea noii gu-
vernări și a Președintelui țării. Se promo-
vează ideea că noua conducere este la 
fel de coruptă ca și precedentele, că este 
incompetentă, că starea corupției ende-
mice este o normalitate sau că nici nu 
au existat acele multe infracțiuni care au 
bulversat viața politică moldovenească 
în ultimii ani. Toate aceste mesaje sunt 
proliferate preponderent prin intermediul 
unor canale anonime de Telegram, fără 
referințe la documente, investigații, opi-
nii sau un minim necesar de probatoriu. 

Un scop important de etapă este crea-
rea de costuri politice ridicate, înainte 
de toate, pentru orice reformă în justiție. 
Probabil, se urmărește scăderea susține-
rii populare pentru reforma justiției și in-
tensificarea luptei anticorupție, respectiv 
păstrarea status-quo-ului actual. 

Nu putem să nu menționăm aici narativul 
care își dorește să contrapună credința 
creștin-ortodoxă a majorității moldoveni-
lor și valorile UE. În contextul dat, un rol 
important îl joacă însăși conducerea Bi-
sericii Ortodoxe (Mitropolia Moldovei, 
subordonată Patriarhiei Ruse) și clerul 
acesteia. 

Cât de eficiente vor fi aceste acțiuni, ur-
mează să observăm în timp. Însă deja 
putem concluziona că noua guvernare 
nu a elaborat, deocamdată, mecanisme 
eficiente prin care să facă față acestor 
campanii de dezinformare și manipula-
re a opiniei publice. De altfel, la 100 de 
zile de guvernare, majoritatea observato-
rilor independenți au căzut de acord că 
principala restanță a noului Cabinet de 
miniștri ține de comunicarea tardivă și în 
defensivă. 
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2.3 Practicile actuale în abordarea 
dezinformării 

Din februarie 2018, a intrat în vigoare o 
modificare a Codului Audiovizualului, 
cunoscută și drept „legea anti-propa-
gandă”23. Conform acestei legislații, se 
interzicea retransmiterea în Republica 
Moldova a știrilor, talk-show-urilor și al-
tor produse media din Federația Rusă. 
Drept temei formal era folosit faptul că 
Rusia nu a ratificat Convenția europeană 
privind televiziunea transfrontalieră. În 
decembrie 2020, majoritatea parlamen-
tară formată de socialiști și Partidul Șor 
a anulat această lege, ceea ce a anulat 
și interdicția de a difuza emisiuni infor-
mative și de analiză militară din Rusia pe 
teritoriul Republicii Moldova. 

Legea din start nu a fost gândită drept o 
soluție durabilă și cu siguranță nu a fost 
una conformă principiilor democratice. 
Mai mult, media afiliate Kremlinului s-au 
adaptat rapid - a crescut, de exemplu, 
rolul Sputnik Moldova și astfel impactul 
pozitiv a fost limitat. 

Există, totuși, și un cadru de politici mai 
solid în vederea combaterii dezinformă-
rii. În același an 2018, a fost aprobată 
Strategia Națională de Securitate In-
formațională24, care a venit cu anumite 
inovații legislative. Astfel, pentru prima 
dată, au fost utilizați termeni precum 
securitate informațională, război hibrid 
etc. într-un document de politici de ase-
menea nivel, votat de Parlament. Într-un 

23 „Legea cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova”. Decembrie 
2017, https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105636&lang=ro

24 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111979&lang=ro

mod destul de transparent a fost identi-
ficată și sursa de bază nemijlocită a răz-
boiului informațional - bineînțeles, fără 
a fi numită direct. Soluțiile propuse în 
cadrul strategiei țineau de crearea unor 
mecanisme și grupuri de expertiză care 
să acționeze în situații de criză, să ofere 
soluții de politici și de ajustare a legisla-
ției, dar și platforme de cooperare des-
chisă cu mass-media și societatea civilă. 

Totuși, implementarea Strategiei a fost 
una precară. Componenta mediatică nu 
s-a mișcat aproape deloc sau a făcut-o 
foarte lent. În 2019, după învestirea Gu-
vernului condus de Maia Sandu, au avut 
loc consultări cu societatea civilă în ve-
derea instituirii unui mecanism perma-
nent de coordonare a răspunsurilor la 
incidente informaționale (campanii de 
dezinformare cu impact asupra securită-
ții statului). În anul 2020 a fost definitivat 
un proiect de decizie a Guvernului, care 
urma să instituie Consiliul Consultativ 
pentru Securitatea Informațională, însă 
procesul s-a blocat în momentul în care 
ex-Președintele Igor Dodon a încercat să 
preia controlul procesului și să subordo-
neze Consiliul unor formatori de opinie 
afiliați Kremlinului (ei înșiși una dintre 
sursele principale de dezinformare). În 
prezent, se creează o oportunitate unică 
pentru instituționalizarea Consiliului și 
pentru recuperarea treptată a întârzieri-
lor în implementarea Strategiei. 

La finele anului 2018, Parlamentul a 
adoptat și noul Cod al serviciilor media 
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audiovizuale25. Acesta ar fi trebuit să 
aducă mai multă transparență, corec-
titudine și independență în domeniul 
mass-media, în conformitate cu cele mai 
bune practici ale UE. Însă, așa cum se 
întâmplă deseori în Republica Moldova, 
modul în care a fost implementat aces-
ta a fost chiar diametral opus scopurilor 
anunțate. Manipulând în esență prevede-
rile legale, guvernarea lui Vlad Plahotniuc 
a numit o nouă - docilă - componență a 
Consiliului Audiovizualului în baza legis-
lației vechi, până la intrarea în vigoare a 
redacției noi a legii. Astfel, în loc să ape-
re presa liberă, Consiliul Audiovizualului 
a exercitat presiuni politice și a scutit de 
orice răspundere presa de propagandă 
afiliată partidelor de la guvernare (iniți-
al PDM, apoi PSRM). Abia în noiembrie 
2021, deja noua guvernare a schimbat le-
gea și a demis in corpore întreaga com-
ponență a CA26� 

Putem afirma, în concluzie, că toate ten-
tativele statului de a lupta contra dezin-
formării au fost mai curând eșecuri. Pu-
tem însă menționa și două cazuri mici, 
dar totuși eficiente, în care Serviciul de 
Informații și Securitate a reușit să intervi-
nă. Astfel, în anul 2020, după introduce-

25 „Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova”. Noiembrie 2018, http://www.
audiovizual.md/files/Codul%20serviciilor%20media%20audiovizuale.pdf

26 https://www.jurnal.md/ro/news/8180581551121b58/ultima-ora-parlamentul-a-demis-
membrii-consiliului-audiovizualului.html

27 h t t p s : // m o l d ova . e u ro p a l i b e ra . o rg / a / s i s - a - b l o c a t - p e s t e - 5 0 - d e - s i t e - u r i - c a re -
furnizeaz%C4%83-%C8%99tiri -false-%C3%AEn-condi%C8%9Bii le-st%C4%83rii -de-
urgen%C8%9B%C4%83/30499421.html

28 https://moldova.europalibera.org/a/sis-deconspira-troli-platon/31350901.html 

29 https://educatia.mediacritica.md/ro/2018/03/09/curriculum-pentru-disciplina-optionala-
educatie-pentru-media-clasele-vii-viii/

rea stării de urgență, SIS a blocat acce-
sul către o listă de site-uri ce răspândeau 
dezinformare de tip clickbait despre pan-
demie. Lista a fost preluată de la Asocia-
ția Presei Independente27. Însă faptul că 
s-a intervenit doar pe o listă de site-uri 
anonime cu audiență limitată, iar por-
taluri importante, precum NOI.MD, care 
au difuzat cu un impact mult mai mare 
falsuri despre pandemie, nu au fost nici 
măcar avertizate, vorbește despre aceea 
că a fost mai curând o acțiune „de ochii 
lumii” a SIS. Ulterior, în timpul campani-
ei electorale pentru alegerea Parlamen-
tului, în 2021, tot SIS a deconspirat și 
blocat activitatea unei „fabrici de trolli” 
sponsorizată de actori politici28� 

Dacă e să ne referim la practicile bune 
privind combaterea dezinformării și 
a propagandei în Republica Moldova, 
atunci acestea, mai toate, sunt legate de 
activitatea societății civile și a mass-me-
dia independente. Printre ele se numără 
introducerea cursului opțional de edu-
cație media în școli, realizat prin impli-
carea Centrului pentru Jurnalism Inde-
pendent29. Cel mai cunoscut proiect de 
debucking, „StopFals.MD”, este realizat 
deja de mai mulți ani de echipa Asoci-
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ației Presei Independente30. Cu suportul 
partenerilor europeni și americani, mai 
multe ONG-uri au realizat studii, eveni-
mente, dar și activități practice de edu-
care, depistare și combatere a știrilor 
false și a dezinformării. Mai multe insti-
tuții media realizează constant emisiuni, 
investigații, debucking la falsuri, la con-
spirații și la manipulări mediatice. Prin-
tre acestea sunt Jurnal TV, TV8, Europa 
Liberă, Ziarul de Gardă, NewsMaker.MD, 
NordNews.MD, Nokta.MD, Moldova.ORG 
etc. 

Există o serie de proiecte realizate de 
Centrul pentru Jurnalism Independent: 
Mediacritica, rapoarte de monitorizare 
media (relevante, în special, în perioade-
le electorale ș.a.), precum și proiectele 
media administrate de ONG-uri, cum este 
„DeFacto - ne apărăm de propagandă31” 
sau analizele video create de echipa 
WatchDog.MD32. Ca și în cazul proiecte-
lor de fact-checking, problema acestora 
este durabilitatea - dependența de iniția-
tive dedicate cu finanțare externă. Astfel 
de proiecte ar putea devenit sustenabile 
dacă vor intra în „meniul de bază” al unor 
televiziuni și portaluri informaționale. 

Chiar dacă eforturile de contracarare a 
dezinformării și a manipulării opiniei pu-
blice aparțin aproape în exclusivitate pre-
sei independente și societății civile, pu-

30 https://stopfals.md/ 

31 https://www.facebook.com/neaparamdepropaganda 

32 https://www.facebook.com/watchdogmd/videos/

33 https://www.watchdog.md/2020/10/19/sondaj-sociologic-evolutia-perceptiilor-privind-
dezinformarea-in-contextul-pandemiei-covid-19-si-preferinte-politice/

tem observa si anumite progrese. Este 
suficient să comparăm rezultatele dife-
ritelor sondaje de opinie. De exemplu, 
sondajul realizat la comanda Comunită-
ții WatchDog.MD în toamna anului 2020 
denotă că majoritatea respondenților nu 
au crezut în știrile false și în narativele 
propagandistice lansate în acea perioa-
dă în contextul alegerilor prezidențiale33� 
În mod evident, nu putem afirma că este 
un rezultat durabil, dar aceste date ne 
dau certitudinea că educarea și cultiva-
rea constantă a gândirii critice, alături de 
combaterea pro-activă a dezinformării, 
au impact. Lucru dovedit și de rezultatele 
recentelor alegeri. 

2.4 Peisajul mediatic

Televiziunea rămâne cea mai populară 
și mai importantă sursă de informare în 
Republica Moldova, deși încet, dar con-
stant, aceasta pierde, totuși, teren. Inter-
netul, în același timp, devine o sursă de 
informare din ce în mai puternică. Son-
dajele arată că, în timpul pandemiei CO-
VID-19, a crescut consumul de informații 
de către populație atât prin intermediul 
televiziunii, cât și al internetului.

Rapoartele organizației internaționale 
„Freedom House” arată că, în 2021, sco-
rul general al Republicii Moldova este 
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identic cu cel din ediția din 201834: 61 de 
puncte din 100. Ceea ce înseamnă că nu 
s-au înregistrat progrese semnificative 
la capitolul libertăți. În mod mai specific, 
la capitolul libertatea presei, Republica 
Moldova are două puncte din patru posi-
bile. Controlul politic asupra instituțiilor 
de presă, transparența insuficientă a Gu-
vernului și a altor instituții de stat, dar și 
diferite tipuri de presiuni asupra jurnaliș-
tilor sunt problemele enunțate în raport. 

Conform altui raport - Clasamentul mon-
dial al libertății presei, produs în fiecare 
an de organizația „Reporteri fără fronti-
ere”35 -, scorul Republicii Moldova a scă-
zut chiar, de la 30,01 în 2018 (locul 81 în 
lume) la 31,61 în 2021 (locul 89). Rapor-
tul în cauză scoate în prim-plan aceleași 
probleme ca și studiul „Freedom House”, 
însă atrage și o atenție specială contro-
lului politic asupra Consiliului Audiovizu-
alului� 

Dacă e să ne referim la sursele de in-
formare preferate, atunci televiziunea a 
rămas „cea mai de încredere sursă de 
informare”, chiar dacă ponderea ei a scă-
zut constant în ultimii ani. Conform Ba-
rometrului Opiniei Publice, 28,7% dintre 
respondenți afirmau, în februarie 2021, 
că anume posturile TV sunt cele mai de 
încredere surse de informare pentru ei36�

34 „Freedom in the world 2018, Moldova”. Freedom House, https://freedomhouse.org/country/
moldova/freedom-world/2018

35 „2021 World Press Freedom Index, Moldova”. Reporters without Borders, https://rsf.org/en/
moldova

36 „Barometrul Opiniei Publice”. Institutul de Politici Publice (IPP), februarie 2021, https://ipp.md/
wp-content/uploads/2021/02/BOP_02.2021.pdf

37 ht tp ://media -az i .md/ro/st i r i /accent - tv -deveni t -%E2%80%9Epr imul -%C3%AEn-
moldova%E2%80%9D-ca-aprobat-solicitarea-postului-de-%C8%99i-schimba-denumirea

Prin contrast, încrederea în sursele de in-
formare on-line crește. În același sondaj, 
23,6% spun că anume internetul este sur-
sa cea mai de încredere de știri. Trendul 
se menține deja de mai mulți ani și pu-
tem prognoza că, în decurs de maximum 
cinci ani, Internetul se va plasa pe primul 
loc în lista surselor de încredere pentru 
consumatorii de informații din Republica 
Moldova�

Dacă e să ne referim la popularitatea 
posturilor TV, cu anumite schimbări pro-
duse răstimp, trebuie să recunoaștem că 
și în 2021 posturile rusești rămân cele 
mai populare. BOP denotă că cele mai 
populare rămân produsele retransmise 
ale „Pervîi Kanal” din Rusia, iar din pos-
turile locale, numai produsele Jurnal TV 
din ultimii circa doi ani se pot compara 
ca popularitate. Această situație este 
una constantă deja de peste 20 de ani. 
Iar după fuga din țară a oligarhului Vlad 
Plahotniuc, conducerea postului rusesc 
a aprobat trecerea dreptului de retrans-
misie către un alt post local („Primul în 
Moldova”), controlat de socialiști și de 
oligarhul rus Igor Ceaika37� 

Conform altor studii sociologice menți-
onate mai sus, presa TV rusească a ră-
mas cea mai influentă: 42,5 la sută din-
tre respondenții BOP în 2021 au foarte 
multă sau o încredere în mass-media din 
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Rusia. Însă a crescut până la 39,7% pon-
derea celor care spun că au încredere în 
presa europeană.

Procesul de schimbare a taberei politice 
nu a vizat numai retransmisia postului 
rus „Pervîi Kanal”. Un număr greu de esti-
mat de site-uri de știri au trecut în tabăra 
socialiștilor și promovează activ agenda 
și narativele pro-ruse. Iar în perioada ur-
mătoare se așteaptă lansarea unor noi 
posturi de radio (Drive FM) și TV (3,14 
TV și TV9), toate conduse de persoane 
docile Kremlinului. 

Dacă e să descriem structura spațiul me-
diatic în funcție de proprietari/sponsori, 
așa cum se vede și din subcapitolele pre-
cedente, putem delimita câteva grupuri. 
În primul rând, media de stat (Televiziu-
nea și Radioul publice), cu o agendă care 
oscilează între neutră și partizană în fo-
losul oricărei guvernări, dar cu impact și 
influență publică mică. 

În al doilea rând, grupul media (circa 
nouă televiziuni, câteva zeci de site-uri 
de știri, zece posturi de radio și câteva 
ziare) afiliat Kremlinului fie prin deținere, 
fie prin sponsorizare (majoritatea institu-
țiilor sunt controlate nominal de apropi-
ați ai liderilor PSRM sau ai altor partide, 
sau de unii ziariști locali). Este în mod 
cert cel mai important trust de presă. 

În al treilea rând, grupul media „General 
Media Group”, deținut în continuare de 
către Vlad Plahotniuc (patru posturi TV, 
două de radio, plus câteva posturi de ra-
dio în curs de lansare) - este ceea ce a 
rămas din imperiul mediatic controlat de 
fostul lider al Partidului Democrat. Chiar 
dacă a scăzut mult din impact, acesta ră-

mâne al doilea cel mai influent grup de 
presă. 

În al patrulea rând, putem grupa, con-
vențional, câteva posturi TV, portaluri 
de știri și ziare care pot fi considerate 
independente în politica lor redacționa-
lă, cu o agendă generală pro-europeană 
și un impact cumulat major. Deosebirea 
dintre acest grup și alte grupuri este că 
instituțiile media încadrate în el nu sunt 
coordonate centralizat, nu au politică 
redacțională comună etc. Acestea sunt 
finanțate, parțial, din venituri de publici-
tate, dar majoritatea depind covârșitor 
de suportul donatorilor occidentali. Nu 
va fi o exagerare să spunem că influen-
ța cumulată a acestor instituții de presă 
este cea mai mare dintre toate, in special 
dacă vom lua în calcul și popularitatea 
lor în rândul diasporei din Vest. 

În al cincilea rând, există un grup de pre-
să mai mic, controlat de Ilan Șor (două 
posturi TV). În final, există și numeroși 
actori media mici, privați, independenți 
nominal, unii implicați activ în promova-
rea campaniilor de dezinformare și de 
manipulare prin oferire (cel mai des con-
tra plată sau alte beneficii) de platformă. 
De cele mai multe ori aceste instituții 
sunt deținute de oameni de afaceri care 
doresc, astfel, să se protejeze sau să își 
asigure acces către decidenții politici 
(uneori declanșând campanii de discre-
ditare împotriva lor) sau pentru reglări de 
conturi.

Foarte puține portaluri de știri și absolut 
nicio televiziune din Republica Moldova 
nu sunt sustenabile din punct de vede-
re economic. Piața de publicitate cla-
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sică este destul de mică și repartizată 
neechitabil, iar pandemia a redus și mai 
mult bugetele alocate pentru publicitate, 
accentuând redistribuirea acestora către 
rețelele sociale. 

Trebuie să menționăm aici, înainte de 
toate, că piața de publicitate este afecta-
tă de practici neconcurențiale. Este vor-
ba, pe de o parte, de înțelegeri de cartel. 
Cea mai importantă a apărut prin anul 
2017 și implică cele mai mari case de 
publicitate - „Casa Media” controlată de 
Vlad Plahotniuc și „Exclusiv Sales Hou-
se”, afiliată Partidului Socialiștilor. Aces-
te două companii dețin exclusivitate pen-
tru plasarea publicității la toate posturile 
TV care sunt deținute de către Vlad Pla-
hotniuc și cele afiliate Partidului Socialiș-
tilor. Iar această publicitate este vândută 
„la pachet”, cu reduceri foarte mari. 

Adică, dacă un cumpărător de spațiu 
publicitar decide să plaseze la unul din-
tre posturile de televiziune sau de radio 
incluse în cartel, primește oferta la preț 
redus pentru alte televiziuni, iar unor 
cumpărători de publicitate li se punea 
(cel puțin în trecut) condiția să plaseze 
publicitate doar în grupul inclus în cartel, 
altminteri nu erau acceptați. Aceste înțe-
legeri de cartel au afectat mai ales tele-
viziunile independente. Pe lângă cartel, 
unii agenți economici care decideau să 
plaseze publicitate în presa independen-
tă, aflată în esență în opoziție față de re-
gimul cleptocratic al lui Plahotniuc, deve-
neau ținta unor presiuni administrative, 
inclusiv puteau să fie fabricate dosare 
penale împotriva acestora. 

Un alt factor ce distorsionează foarte 
puternic distribuirea echitabilă a venitu-
rilor din publicitatea TV este distribuția 
conținutului produs în afara țării - înain-
te de toate, cel oferit de către posturile 
TV din Rusia. Pe parcurs a mai bine de 
20 de ani, posturile TV locale obțin con-
tracte de re-distribuție a conținutului pro-
dus de „Pervîi Kanal”, NTV, Rossia 1, TNT 
sau alte canale de televiziune importan-
te rusești. Absolut toate aceste posturi 
TV sunt direct sau, prin companii inter-
mediare, deținute de Guvernul Federației 
Ruse. Posturile TV moldovenești dețin 
dreptul de a retransmite conținut precum 
filme, seriale, show-uri de divertisment, 
știri, emisiuni analitice etc. contra unor 
sume modice, în esență - gratuit. 

Prin aceste contracte, Kremlinul urmă-
rește un obiectiv strategic clar - extinde-
rea influenței propagandei produse pen-
tru piața internă rusă și asupra Republicii 
Moldova. Dar nu este singurul impact al 
acestei practici. Deținătorii drepturilor de 
retransmisie obțin poziții favorabile în 
cotele de audiențe fără să investească, 
de facto. Adică, conținutul pus la dispo-
ziție de Kremlin - unul calitativ și scump 
- atrage cote importante din piața de pu-
blicitate TV. Pentru comparație, celelalte 
televiziuni sunt nevoite să investească 
mult în producție proprie de calitate sau 
să procure acest conținut la prețuri de 
piață, ceea ce scade foarte mult feza-
bilitatea efortului. Chiar dacă legislația 
moldovenească în domeniul protecției 
concurenței este destul de dezvoltată, 
controlul politic asupra Consiliului Con-
curenței a condus la perpetuarea și pro-
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tejarea acestor scheme de monopol care 
afectează grav piața media națională.

Problema nu este doar în piața de pu-
blicitate. Deoarece veniturile din publi-
citate acoperă doar o parte din costuri-
le de funcționare a presei în Republica 
Moldova (este imposibil să estimăm cât 
anume, probabil nu mai mult de 25%), 
mass-media sunt dependente de venituri 
alternative. Iar acestea sunt instabile, nu 
întotdeauna transparente și pot sa as-
cundă în spate diferite interese. O sursă 
importantă sunt finanțările nerambursa-
bile (granturile) oferite de către parte-
nerii externi - în special SUA, Marea Bri-
tanie, UE, țările membre ale UE, diferite 
fundații internaționale. În lista beneficia-
rilor acestui suport se înscriu instituțiile 
media care sunt capabile să își demon-
streze independența redacțională și ade-
ziunea la valorile democratice, dar și o 
structură organizațională pusă la punct, 
cu practici de business profesioniste și 
planificare financiară sustenabilă. Nu 
putem spune, însă, că acest model de 
finanțare funcționează impecabil - dova-
dă, de exemplu, unele finanțări acordate 
de către Ministerul de Externe al Români-
ei, care au ajuns să susțină și instituții de 
presă ce au promovat agenda grupărilor 
cleptocratice, iar unele chiar au aderat la 
agenda anti-occidentală.

O altă sursă importantă de finanțare a 
mass-media este Guvernul Federației 
Ruse. Această finanțare aproape nicio-
dată nu se desfășoară oficial. Televiziuni-
le, portalurile și alte instituții media care 
promovează agenda Kremlinului sunt 
finanțate prin intermediul partidelor (în 
special PSRM, finanțat la rândul său de 

Rusia) și al diferitelor structuri de afaceri 
care obțin rente preferențiale din contul 
statului rus. Achitările rareori se întâm-
plă prin transferuri, de obicei funcțio-
nând plățile informale în numerar. Dacă, 
în cazul granturilor occidentale, există un 
grad destul de mare de transparență și 
de control, volumele finanțărilor acordate 
direct și indirect de Federația Rusă sunt 
imposibil de cuantificat. În mod evident, 
chiar și această finanțare ilegală este su-
biect al propagandei pro-ruse în Republi-
ca Moldova. Astfel, formatorii de opinie 
afiliați Kremlinului încearcă să inoculeze 
ideea că granturile occidentale și finan-
țarea la negru din Rusia sunt echivalente.

O ultimă sursă importantă de finanțare a 
mass-media în Republica Moldova este 
publicitatea neoficială. Partide politice, 
grupări de interese, dar și - uneori - agenți 
economici sponsorizează campanii sau 
activitatea curentă a instituțiilor de pre-
să pentru a-și promova sau apăra intere-
sele. În unele cazuri aceleași campanii 
includ mai multe instituții media și sunt 
intermediate de companii de PR. Chiar 
dacă regula spune că asemenea știri și 
reportaje trebuie marcate corespunză-
tor, înștiințând publicul că ele reprezintă 
publicitate, de cele mai multe ori acest 
lucru nu se întâmplă - mai ales când vine 
vorba de interese politice. Anume astfel 
de modele funcționează, deseori, în tim-
pul crizelor politice și al perioadelor elec-
torale. Pe lângă contractele oficiale de 
plasare a publicității, unii politicieni oferă 
sume neoficiale unor televiziuni sau altor 
instituții media. 

Plata neoficială a salariilor în numerar 
sau prin scheme de optimizare maximă 
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a impozitelor este un fenomen încă foar-
te răspândit în mass-media din Republi-
ca Moldova, inclusiv la unele instituții de 
presă pe care le putem numi indepen-
dente și corecte din punctul de vedere al 
politicii editoriale. În esență, este un mo-
del de corupere a presei, unele instituții 
fiind create deliberat pentru un astfel 
de „bussiness model”, altele pur și sim-
plu nefiind în totalitate reziliente față de 
asemenea „avansuri”. Mai mult, corupte 
pot fi nu neapărat instituțiile întregi - se 
cunosc cazuri când unii politicieni sau 
oameni de afaceri au corupt reporteri, 
prezentatori sau alte persoane-cheie din 
interiorul unor instituții media38� 

Lipsa de presiune a statului în privința 
integrității fiscale, a transparenței și a 
corectitudinii administrării financiare a 
presei a permis constituirea și înrădăci-
narea unui spațiu mediatic ce consumă 
resurse disproporționate față de potenți-
alul economic al țării în general. 

38 https://www.g4media.ro/scandal-in-republica-moldova-cunoscuta-jurnalista-natalia-morari-a-
recunoscut-ca-are-un-fiu-cu-fugarul-veaceslav-platon-unul-dintre-artizanii-furtului-miliardului.
html

Diferența enormă dintre costuri și veni-
turile din publicitate (și acestea reparti-
zate inechitabil) este doar parțial acope-
rită prin granturile transparente oferite 
din exterior, pe când cea mai mare par-
te din această diferență vine din surse 
tenebre, pasibile de corupție, criminale 
sau/și controlate de Kremlin. Atâta timp 
cât acest model va funcționa, Republica 
Moldova se va lovi mereu de campanii de 
dezinformare și de manipulare în masă a 
opiniei publice. Pe lângă reglementarea 
conținuturilor și a activităților jurnalisti-
ce, eliminarea practicilor neconcurenția-
le și controlul fiscal drastic, poate chiar 
echivalarea coruperii mass-media cu 
cea a demnitarilor, precum și asigurarea 
transparenței efective a proprietăților și 
a surselor de finanțare a mass-media, 
sunt vitale pentru soluționarea proble-
mei rezilienței la dezinformare în Repu-
blica Moldova�
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3. Cadrul legal și instituțional în domeniul rezilienței la dezinformare 
și al securității informaționale

În această parte se face o analiză a cadrului legal (legi, articole, hotărâri de guvern 
etc.) în domeniul securității informaționale și al rezistenței la dezinformare; se oferă o 
prezentare generală a legislației menită să combată dezinformarea. Este, de aseme-
nea, inclusă o prezentare generală a responsabilizării instituțiilor și se oferă o scurtă 
trecere în revistă a strategiilor și documentelor de politici în domeniul combaterii dez-
informării.

3.1. Cadrul legal relevant prevenirii și 
combaterii dezinformării 

Principalele obiective și priorități ale po-
liticii naționale a Republicii Moldova în 
domeniul combaterii dezinformării și 
propagandei sunt prevăzute în Strategia 
Securității Informaționale (2019-2024)39� 
Strategia a fost adoptată de Parlament în 
anul 2018, în conformitate cu obiectivele 
stabilite prin Concepția securității infor-
maționale a Republicii Moldova (2017)40� 
Strategia Securității Naționale (2011)41 a 
Republicii Moldova prevede că securita-
tea informațională a statului trebuie asi-
gurată inclusiv prin abordarea activități-
lor de dezinformare și de propagandă în 
spațiul mediatic.

Strategia securității informaționale are 
drept scop armonizarea și integrarea ca-
drului instituțional și de reglementare la 
nivel național prin consolidarea rezilien-
ței cibernetice, a securității spațiului in-
fo-mediatic, a pluralismului multimedia, 
a capacităților strategice și operaționale 

39 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111979&lang=ro 

40 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105660&lang=ro

41 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=17629&lang=ro

42 https://sis.md/sites/default/files/transparenta/Raport%20realizari%202019%20SSIfinal.pdf 

43 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=105449&lang=ro 

ale instituțiilor statului, inclusiv prin asi-
gurarea unor mecanisme eficiente de 
coordonare națională și de cooperare 
internațională în domeniul securității in-
formaționale. Două rapoarte privind im-
plementarea Strategiei securității infor-
maționale pentru anii 201942 și 2020 au 
fost prezentate Parlamentului de către 
Serviciul de Informații și Securitate (SIS). 
Ultimul raport însă, deși a fost prezentat 
Parlamentului, nu a fost publicat. 

Concepția națională privind dezvolta-
rea mass-media a fost adoptată în anul 
201843. Aceasta identifică principalele 
provocări și trasează prioritățile de politici 
axate pe îmbunătățirea cadrului normativ 
și de activitate al mass-media, precum și 
stabilește obiective în domeniul reduce-
rii impactului negativ al propagandei și al 
dezinformării în spațiul media. Totodată, 
în prezent se află în proces de elaborare 
un nou document de politici - Programul 
național de dezvoltare a mass-media în 
Republica Moldova� 
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Principalul cadru legal ce reglementează 
domeniul prevenirii și combaterii dez-
informării și propagandei în Republica 
Moldova este compus din:

1� Codul serviciilor media audiovizu-
ale al Republicii Moldova, adoptat 
prin Legea nr. 174/201844 

2. Legea nr. 64/2010 cu privire la liber-
tatea de exprimare45 

3� Legea nr. 753/1999 privind Serviciul 
de Informații și Securitate al Repu-
blicii Moldova46 

4. Codul Penal al Republicii Moldova, 
adoptat prin Legea nr. 985/200247 

3.2. Definirea termenului de dezin-
formare

Termenul de dezinformare nu este de-
finit în legea națională. Dezinformarea 
este privită drept un instrument pentru a 
atinge obiective care sunt contrare secu-
rității naționale și ordinii publice. 

Concepția Securității Informaționale a 
Republicii Moldova (CSIRM) utilizează 
termenul de dezinformare în contextul 
definirii termenului de război informațio-
nal - un ansamblu de acțiuni desfășurate 
de către entități statale sau non-statale 
în spațiul informațional prin intermediul 
propagandei, al agresiunii mediatice, al 
manipulării și al dezinformării, care in-
clud operațiuni digitale, cibernetice și 
psihologice, în scopul subminării suvera-

44 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=125226&lang=ro

45 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126675&lang=ro

46 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=121235&lang=ro

47 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=126674&lang=ro

nității, independenței și integrității terito-
riale ale unui stat.

Reglementarea fenomenului de dezinfor-
mare este una dintre acțiunile stabilite 
în Planul de Acțiuni pentru implementa-
rea Strategiei Securității Informaționale 
a Republicii Moldova pentru anii 2019-
2024, menționată supra.

în același timp, Codul serviciilor media 
audiovizuale al Republicii Moldova utili-
zează termenul de dezinformare în con-
textul definirii securității informaționale 
- stare de protecție a resurselor informa-
ționale, a persoanei, a societății și a sta-
tului, inclusiv prezența unui ansamblu de 
măsuri pentru asigurarea protecției per-
soanei, a societății și a statului de even-
tuale tentative de dezinformare și/sau 
de informare manipulativă din exterior și 
pentru neadmiterea agresiunii mediatice 
îndreptate contra Republicii Moldova.

3.3. Sursele de dezinformare

Din punct de vedere funcțional, domeniul 
de prevenire și de combatere a dezinfor-
mării este concentrat pe sursele de in-
formare existente în Republica Moldova, 
dar și pe cele care nu sunt gestionate pe 
teritoriul țării, însă pot fi accesate ca par-
te a valorificării de către indivizi a libertă-
ții de acces la informație. În acest sens, 
sursele de informare sunt compuse din:

a� Furnizorii de servicii audiovizuale; 
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b� Presa scrisă, inclusiv electronică;

c� Rețelele de socializare.

Strategia Securității Informaționale ac-
centuează riscurile sporite în contex-
tul amenințărilor hibride și al războiului 
informațional, în special în cazul presei 
electronice și al rețelelor de socializare 
(para. 55, 74 din SSI). În același timp, 
Planul de acțiuni al acesteia (PA) pre-
vede acțiuni de monitorizare, dar și de 
prevenire a acțiunilor de dezinformare, 
inclusiv prin:

a� crearea resurselor informaționale 
de comunicare strategică (obiecti-
vul 12, acțiunea 3 din PA);

b� oferirea cursurilor cu privire la tehni-
cile de dezinformare (obiectivul 13, 
acțiunea 4 din PA);

c� elaborarea criteriilor de calificare a 
informației ca produs de dezinfor-
mare (obiectivul 15, acțiunea 1 din 
PA);

d� ajustarea cadrului legal pentru a 
eficientiza procesul de colectare 
de date pentru identificarea prove-
nienței mijloacelor financiare și a 
subiecților implicați în acțiuni de 
dezinformare).

3.4. Balanța dintre accesul la infor-
mație, libertatea de exprimare și 
asigurarea securității informați-
onale a Republicii Moldova

Viziunea strategică prevăzută în Strate-
gia de Securitate Informațională stipu-
lează că Republica Moldova va asigura 
un spațiu informațional securizat cu 
mijloace și politici eficiente anti-dezin-
formare pentru toate entitățile naționale, 
statale și nestatale, garantând în același 
timp protecția drepturilor omului și a li-
bertăților fundamentale în concordanță 
cu principiile democrației și ale statului 
de drept, în special accesul la informație 
și libertatea de exprimare. 

Totodată, cadrul legal actual stabileș-
te că nici libertatea de exprimare și nici 
accesul la informație, precum și nici asi-
gurarea securității informaționale a Re-
publicii Moldova nu sunt drepturi funda-
mentale sau obiective absolute, ambele 
limitându-se reciproc în sensul exercitării 
celeilalte priorități naționale (asigurarea 
unui drept fundamental sau a securității 
naționale).

În acest sens, este esențial ca autoritățile 
să asigure echilibrul necesar între acce-
sul la informație și libertatea de expresie, 
pe de o parte, și asigurarea securității in-
formaționale a Republicii Moldova, pe de 
altă parte. 

Libertatea de exprimare este limitată de 
protejarea intereselor naționale necesa-
re într-o societate democratică, precum: 
securitatea națională, integritatea terito-
rială sau siguranța publică, apărarea or-
dinii și prevenirea infracțiunilor, proteja-
rea sănătății și a moralei, a reputației sau 
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a drepturilor altora, împiedicarea divulgă-
rii de informații confidențiale sau pentru 
garantarea autorității și imparțialității pu-
terii judecătorești. 

În același timp, presa e liberă să expună 
faptele, cu condiția că acestea nu sunt 
denaturate, iar cenzura nu este admisă 
în cadrul politicii editoriale a entităților 
mass-media48�

3.5. Autoritățile publice implicate în 
procesul de monitorizare, pre-
venție și sancționare a acțiunilor 
de dezinformare

Două autorități principale sunt implicate 
în procesul de monitorizare a acțiunilor 
de dezinformare: Consiliul Audiovizualu-
lui (CA) și Serviciul de Informații și Secu-
ritate (SIS). 

Consiliul Audiovizualului este direct res-
ponsabil de monitorizarea și sancționa-
rea posturilor TV din Republica Moldova 
pentru acțiunile asociate cu activități de 
dezinformare și de propagandă, în con-
formitate cu prevederile Codului servi-
ciilor media audiovizuale (ediție nouă)49 
și cu obiectivele stabilite în Strategia 
Securității Informaționale. Astfel, CA are 
obligația legală de a interzice difuzarea 
pe teritoriul Republicii Moldova a postu-
rilor TV străine, care desfășoară acțiuni 
de dezinformare și de propagandă, prin 
interzicerea activității jurnalistice a ce-
tățenilor străini și a apatrizilor. În acest 
sens, Consiliul Audiovizualului este auto-

48 Articolul 4 și 5 din Legea nr. 64/2010 cu privire la libertatea de exprimare

49 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=33713&lang=ro# 

50 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=111528&lang=ro

ritatea responsabilă de monitorizarea și 
sancționarea companiilor de radiodifuzi-
une pentru promovarea dezinformării și 
a propagandei, aplicând metodologia de 
monitorizare a furnizorilor de servicii de 
sub jurisdicția Republicii Moldova50. Prin-
cipala abordare utilizată de Consiliul Au-
diovizualului este monitorizarea discur-
sului selectat, care poate fi utilizat pentru 
diseminarea dezinformării. Această me-
todă identifică o serie de „discursuri” 
selectate drept opinii exprimate în mod 
deliberat asupra unui anumit aspect și 
determină cât de des apar ele în progra-
mele difuzate. 

Licențele de emisie audiovizuale pot in-
clude și difuzarea unor programe din țări 
terțe, cu condiția ca acestea vor respectă 
prevederile Strategiei Securității Informa-
ționale (SSI). Dar SSI nu prevede decât 
obiective spre care urmează să se tindă, 
iar PA al SSI stabilește acțiunile ce ur-
mează să fie întreprinse pentru a asigura 
securitatea informațională a Republicii 
Moldova, intervalul acțiunilor fiind destul 
de vast și ajungând și până în anul 2024. 
Mai mult, atunci când Consiliul Audiovi-
zualului aplică metodologia de monitori-
zare a furnizorii de servicii, nu este clar 
cum acesta stabilește dacă produsele 
informaționale transmise respectă sau 
nu obiectivele SSI, inclusiv din perspec-
tiva preveniri dezinformării. Mai mult, nu 
este clar cum materialul radiodifuzorilor 
este monitorizat și dacă acesta include 
și utilizarea tehnologiilor informaționale 



30

pentru a depista cazurile de încălcare a 
intereselor de securitate informațională 
ale Republicii Moldova. Problema prin-
cipală ține, însă, de faptul că indicatorii 
din metodologia de monitorizare nu sunt 
clar definiți.

O sarcină mult mai complexă, în sensul 
monitorizării activității altor participanți 
la exercițiul libertății de exprimare - în 
special, presa electronică și rețelele de 
socializare - îi revine Serviciului de In-
formații și Securitate. Spre deosebire 
de radiodifuzori, care sunt supuși regu-
lilor de licențiere, în cazul presei scrise 
electronice și al rețelelor de socializare 
asemenea cerințe nu există, iar datele cu 
privire la acești participanți sunt limita-
te. În temeiul Legii nr. 753/1999, dar și 
al SSI, SIS este autoritatea coordonatoa-
re ce ține de implementarea SSI și a PA, 
precum și de activitatea Consiliului co-
ordonator pentru asigurarea securității 
informaționale.

În acest sens, interesul SIS în calitate de 
coordonator al implementării SSI rezidă, 
înainte de toate, în asigurarea unei trans-
parențe în procesul de formare a opini-
ei publice din partea actorilor relevanți 
- presa scrisă electronică și participanții 
în rețelele de socializare. Această trans-
parență ar urma să fie legată prioritar de 
sursele de finanțare ale participanților la 
formarea opiniei publice, precum și de 
analiza mesajelor care sunt plasate în 
spațiul public și ulterior redistribuite pe 
căile electronice disponibile.

În cazul depistării unor acțiuni care, cu-
plate cu instrumentul de dezinformare, 
pot constitui o infracțiune, pe lângă Con-

siliul Audiovizualului și SIS, în procesul de 
urmărire penală a acțiunilor suspecte se 
implică și organele Procuraturii. În con-
formitate cu Codul Penal, acțiunea pro-
priu-zisă de dezinformare și de prezen-
tare în spațiul public a informațiilor false 
nu prezintă o componentă de infracțiune, 
însă ea poate constitui un instrument în-
tr-un set de acțiuni mai complexe, care 
inclusiv ar putea fi îndreptate împotriva 
ordinii constituționale din Republica Mol-
dova, organizarea de diversiuni și dezor-
dini în masă.

Prevenția dezinformării este, de cele mai 
dese ori, dificil de asigurat. Doar atunci 
când există informații operative, care au 
devenit cunoscute în exercitarea altor 
activități ale SIS, prevenirea răspândirii 
informațiilor false ar putea fi asigurată. 
Cu toate acestea, este posibilă preveni-
rea răspândirii informațiilor false, printre 
acțiunile principale fiind:

a� depistarea informațiilor ce cores-
pund criteriilor de informații false 
sau denaturate și

b� blocarea accesului la informațiile 
plasate în public sau a utilizatorilor 
care promovează informații false.

c� Pentru implementarea unor astfel 
de acțiuni sunt necesare atât instru-
mente de monitorizare automatiza-
te, cât și acțiuni prompte de identi-
ficare a promotorilor de informații 
false.

Și organele de urmărire penală (Procu-
ratura Generală) participă la cercetarea 
și urmărirea penală a încălcărilor securi-
tății informaționale și a infracțiunilor co-
nexe. Cu toate acestea, Codul Penal nu 
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prevede într-un mod direct răspunderea 
penală pentru actul de dezinformare și 
prezentarea informațiilor false în spațiul 
public, cu excepția cazului în care activi-
tățile de dezinformare sunt utilizate sau 
au legătură cu un set mai complex de 
infracțiuni, inclusiv cele îndreptate împo-
triva ordinii constituționale în Republica 
Moldova, a securității naționale sau a 
ordinii publice, și anume, organizarea de 
diversiuni și tulburări în masă.

3.6. Cadrul instituțional de asigurare 
a securității informaționale

Unul dintre obiectivele-cheie prevăzute 
de Strategia Securității Informaționale 
este consolidarea cadrului național de 
reglementare și a celui instituțional, cu 
participarea diferitelor părți interesate, 
inclusiv actori guvernamentali și entități 
neguvernamentale, mass-media națio-
nale și internaționale, precum și actori 
privați. Aceasta ar spori gradul de con-
știentizare publică a siguranței online, ar 
fortifica mass-media și educația online 
în Republica Moldova, fapt ce ar permi-
te cetățenilor să analizeze critic conți-
nutul presei în scopul identificării cazu-
rilor de dezinformare și de propagandă. 
În anul 2020 a fost elaborată o Hotărâ-
re de Guvern privind crearea Consiliului 
coordonator pentru asigurarea securită-
ții informaționale51, care urmează să fie 
constituit până la sfârșitul anului 2021. 
Serviciul de informații și Securitate va 
asigura Secretariatul acestui Consiliu, 
care va funcționa ca un organ consulta-
tiv și de coordonare cu mai multe părți 

51 https://cancelaria.gov.md/sites/default/files/document/attachments/intr259.pdf 

interesate, și va gestiona activitatea lui. 

Funcția principală a Consiliului este să 
monitorizeze incidentele de securitate 
informațională. Pentru aceasta, este ne-
voie de instituirea unui mecanism națio-
nal integrat de coordonare între diferite 
părți interesate, pentru a evalua riscuri-
le informaționale și cele de securitate 
cibernetică, pentru a punere în aplicare 
acțiuni de răspuns, precum și pentru a 
asigura informarea/alertarea precoce, 
implicit un răspuns rapid, cu scopul de a 
preveni, a combate și a aborda consecin-
țele încălcării securității informaționale. 

Coordonarea și monitorizarea activității 
Consiliului se va face pe patru dimensi-
uni: 

a� la nivel de securitate cibernetică, 

b� la nivel operațional în domeniul de 
apărare, informații, contrainforma-
ții, investigații și de sancționare a 
încălcărilor securității informaționa-
le; 

c� la nivel de info-media, reprezentat 
de către sursele mediatice tradițio-
nale publice și private și cele on-li-
ne, și 

d� la nivel civic-privat, în cazul în care 
organizațiile societății civile, repre-
zentanți ai sectorului public și ai 
sectorului privat din domeniul TIC, 
experți internaționali vor fi invitați 
să monitorizeze și să ofere evalu-
ări și recomandări de politici privind 
consolidarea securității cibernetice 
și informaționale.
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3.7. Instrumente de auto-reglemen-
tare în prevenirea dezinformării

Pe lângă prevederile legale ce țin de li-
bertatea de exprimare și de accesul la 
informație, dar și cele referitoare la asi-
gurarea securității informaționale, cadrul 
actual oferă și ghiduri ale organizațiilor 
profesionale, cum ar fi Codul deontologic 
al jurnalistului din Republica Moldova52�

Printre principalele priorități ale Codului 
sunt combaterea dezinformării, iar prin-
tre angajamentele asumate de jurnaliști 
prin semnarea Codului se numără:

a� colectarea de informații din surse 
credibile și citabile, 

b� asigurarea pluralismului de opinie, 
inclusiv prin colectarea de opinii cu 
care jurnalistul nu este neapărat de 
acord,

c� verificarea faptelor, din surse diferi-
te.

52 https://www.consiliuldepresa.md/ro/page/codul-deontologic-al-jurnalistului-din-r-moldova

În același timp, respectarea prevederilor 
Codului deontologic al jurnalistului revine 
fiecărui jurnalist în parte, iar Consiliul de 
Presă monitorizează și emite recoman-
dări și constatări de încălcare a acestui 
Cod. Consiliul de presă este membru al 
Rețelei organizațiilor de auto-reglemen-
tare a mass-media din țările Parteneria-
tului Estic și din Federația Rusă, precum 
și al Alianței Europene a Consiliilor de 
Presă Independente (AIPCE).
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4.1 Consolidarea cadrului politic și 
de reglementare împotriva dez-
informării 

Pentru a consolida cadrul politic si de re-
glementare se cere, în primul rând, adop-
tarea Programului național de dezvoltare 
a media-media în Republica Moldova. În 
al doilea rând, este binevenită constitui-
rea unei platforme offline, care să adune 
toate părțile și actorii implicați sau care 
pot fi implicați în abordarea problemei 
securității informaționale/mediatice, 
care să discute direct și cu cărțile pe 
masă subiectul în cauză.

O recomandare importantă ține de ac-
tualizarea cadrului normativ național în 
domeniul combaterii dezinformării și a 
propagandei, care să includă următoare-
le acțiuni:

a� oferirea unor instrumente eficiente 
în prevenirea și combaterea dezin-
formării și a propagandei interne 
și externe în mass-media audiovi-
zuale, tradiționale și online din Re-
publica Moldova, inclusiv prin mo-
dificarea Codului serviciilor media 
audiovizuale; 

b� introducerea, în cadrul juridic națio-
nal, a unor definiții legale clare ale 
dezinformării, știrilor false și propa-
gandei; definițiile în cauză ar trebui 
să provină din cele recunoscute și 
respectate la nivel internațional;

c� promovarea transparenței proprie-
tarilor și a surselor de finanțare pen-
tru sursele media online;

d� stabilirea unui mecanism de moni-
torizare, identificare și sancționare 
a entităților ce promovează și des-
fășoară activități de dezinformare 
în sursele media online.

Autorii acestui studiu vin cu recomanda-
rea ca CA și SIS să poată pune în aplica-
re instrumentele de analiză electronică 
automată a materialelor informaționale 
plasate pe teritoriul Republicii Moldova. 
Aceste instituții ar putea colecta infor-
mații care să asigure identificarea per-
soanelor care plasează informații false 
pe rețelele de socializare, eventual ar pu-
tea adopta măsuri pentru a stopa activa-
rea acestor conturi, cu implicarea admi-
nistratorilor rețelelor de socializare.

Ar fi binevenite și acțiuni prin care să fie 
analizate sursele de venit și structura de 
cheltuieli a participanților care practică 
în mod sistematic plasarea de informa-
ții false în spațiul mediatic din Republica 
Moldova. Dacă se vor depista cazuri de 
finanțare din surse ilegale, acestea să fie 
încadrate în componentele de infracțiu-
ne prevăzute de Codul Penal, cu inițierea 
urmăririi penale. 

Un aspect important ține de asigurarea 
transparenței acționariatului radiodifu-
zorilor din Republica Moldova, inclusiv 

4. Recomandări pentru îmbunătățirea cadrului legal și instituțional 

Acest capitol prezintă principalele recomandări pentru consolidarea în continuare a 
rezistenței statului la dezinformare..
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în contextul practicilor anticoncurențiale 
prin care se abuzează de poziția domi-
nantă pe piața alăturată de servicii de 
publicitate. 

O alta recomandare este implementarea 
pentru jurnaliști, prin intermediul orga-
nizațiilor profesionale, al CA și al SIS, a 
mecanismelor de instruire cu privire la 
tehnicile de informare corectă și echidis-
tantă. 

Acest studiu recomandă, de asemenea, 
aprobarea criteriilor de sursă credibilă 
pentru instituțiile media din țară și din 
afara țării, precum și a condițiilor de obți-
nere a acestui statut. La fel, studiul admi-
te posibilitatea de a pierde acest statut, 
ca urmare a acțiunilor de dezinformare 
sistemică, încălcare a regulilor de expu-
nere a informațiilor, de respectare a vieții 
private și de verificare a surselor datelor 
prezentate publicului larg. 

În final, se cere promovarea în continua-
re a educației media și a gândirii critice, 
precum și asigurarea alfabetizării medi-
atice și a formării digitale a influențato-
rilor locali, inclusiv profesori, bibliotecari 
și alți funcționari publici. Formarea unor 
voci credibile cu abilități critice ar putea 
avea un rezultat pozitiv pe termen lung 
și un impact important în abordarea na-
rațiunilor ostile și a influenței generale 
maligne în Republica Moldova.

4.2 Fortificarea rolului Parlamentului 
în combaterea dezinformării și a 
propagandei

Parlamentul Republicii Moldova trebuie 
să joace un rol mai pro-activ în monito-
rizarea și în asigurarea supravegherii 
Guvernului și a autorităților publice re-
levante pentru securizarea spațiului in-
fo-mediatic și combaterea eficientă a ac-
tivităților de dezinformare din țară.

În primul rând, se recomandă crearea 
unui grup parlamentar sau/și a unui grup 
multipartit, care să lucreze pentru revi-
zuirea cadrului național de politici și de 
reglementare în domeniul securității in-
formației și al dezvoltării mass-media.

În al doilea rând, se recomandă organiza-
rea periodică a audierilor parlamentare 
și a discuțiilor privind politica multiparti-
tă în domeniul combaterii dezinformării 
și a propagandei în Republica Moldova. 
O altă măsură importantă presupune 
unele evaluări ex-post periodice ale im-
pactului cadrului politic național privind 
securitatea informațiilor și dezvoltarea 
mass-media. Consolidarea capacităților 
instituționale și de coordonare a politici-
lor naționale în comunicarea strategică 
la nivel național este o altă sarcină stra-
tegică pentru Parlament. 

În final, Parlamentul ar putea juca un rol 
important în consolidarea cooperării par-
lamentare regionale, europene și interna-
ționale, în vederea schimbului de cunoș-
tințe, a evaluării, revizuirii și îmbunătățirii 
politicilor naționale în domeniul comba-
terii dezinformării și a propagandei. 
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4.3. Îmbunătățirea politicilor și a ca-
pacităților de comunicare strate-
gică 

Republica Moldova beneficiază și de 
sprijinul UE în abordarea activităților de 
dezinformare și propagandă, prin inter-
mediul aportului adus de Grupului opera-
tiv al UE East StratCom53. Suplimentar, se 
acordă sprijin și expertiză statelor mem-
bre ale UE și NATO, inclusiv prin Centrul 
de Excelență pentru combaterea ame-
nințărilor hibride (https://www.hybrid-
coe.fi/) și Centrul de Excelență NATO 
pentru comunicare strategică (https://
stratcomcoe.org/). Un proiect finanțat 
de UE, „Comunicare strategică și suport 
pentru mass-media în Republica Moldo-
va”54, a oferit un sprijin suplimentar din 
partea StratCom. Cu toate acestea, până 
în prezent, acțiunile practice sunt limitate 
în ceea ce privește politicile și măsurile 
de intensificare a efortului de comunica-
re strategică la nivel național. În aceste 
context, se recomandă elaborarea și 
aprobarea unei Strategii de comunicare 
strategică a Guvernului� 

4.4 Raționalizarea efortului OSC de 
combatere a dezinformării

O contribuție importantă la efortul an-
ti-dezinformare și anti-propagandă în 
Republica Moldova este asigurată de 
organizațiile societății civile, prin inițiati-
ve precum Platforma www.stopfals.md, 
realizată de Asociația Presei Indepen-
dente (API) sau www.mediacritica.md, 

53 https://euvsdisinfo.eu/ 

54 https://internews.md/publicatii/INTERNEWS_Final%20report_24.11.20_EN.pdf

gestionată de Centrul pentru Jurnalism 
Independent (CJI). Aceste platforme 
contracarează efectele propagandei și 
ajută cetățenii să analizeze în mod critic 
informațiile. Utilizatorii platformei sunt 
încurajați să raporteze falsurile depista-
te în materiale jurnalistice autohtone sau 
străine, să răspundă la diverse sondaje, 
să participe la dezbateri etc. Există, de 
asemenea, comunități online mai mici, 
care se angajează în monitorizare și ex-
punere, dar care nu sunt pe deplin efici-
ente din cauza prezenței masive a trolilor 
sau a influențatorilor de opinie angajați 
în acest scop. Proiectele implementa-
te de OSC-uri în domeniul combaterii 
dezinformării ar trebui să beneficieze 
de sincronizare și de coordonare pentru 
sporirea impactului acestora. 

4.5. Fortificarea cooperării cu rețele-
le de socializare 

Rețelele de socializare reprezintă un spa-
țiu în care diseminarea informațiilor fal-
se și lansarea campaniilor de dezinfor-
mare se desfășoară cu multă ușurință. În 
acest sens, cooperarea actorilor de stat 
și cei nestatali, inclusiv a mass-media, 
cu diverse rețelele de socializare, pre-
cum Facebook, Instagram, Twitter, Goo-
gle, este primordială. 

În Republica Moldova se înregistrează o 
anumită, deși destul de limitată, coope-
rare între autoritățile publice relevante și 
platformele de socializare în scopul com-
baterii dezinformării. Un exemplu este 
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colaborarea dintre Comisia Electorală 
Centrală (CEC) și platforma Facebook 
pentru prevenirea activităților de dezin-
formare pe parcursul perioadei electo-
rale55. În același timp, există mai multe 
cadre de cooperare și mai multe inițiati-
ve ale mass-media independente și ale 
organizațiilor societății civile în aborda-
rea activităților de dezinformare, propa-
gandă și „trolling”. De exemplu, datorită 
rapoartelor pe marginea activității orga-
nizațiilor societății civile, în anul 2019 Fa-
cebook Newsroom a închis 168 de con-
turi și 28 de pagini pe Facebook, și opt 
conturi pe Instagram în Moldova, inclusiv 
unele aparținând oficialilor guvernamen-
tali. Aceste conturi au fost suspectate de 
răspândirea știrilor false, a propagandei 
politice și a dezinformării înainte de ale-
geri parlamentare din februarie 201956� 

55 Interviu cu un oficial al Secretariatului Comisiei Electorale Centrale, iulie 2021

56 https://internews.org/story/civil-society-tracks-trolls-and-fakes-prompts-facebook-action-
moldova/

Cu toate acestea, acțiunile Facebook 
sunt dificil de verificat, deoarece compa-
nia nu oferă acces la datele sale interne. 
Partenerul de verificare a faptelor pen-
tru Republica Moldova este Serviciul de 
presă francez AFP (Agence France Pre-
ss), însă în alte țări din regiune, cum ar fi 
Georgia, OSC-ul individual poate deveni 
partener și pentru verificarea faptelor.

Studiul sugerează analiza oportunității 
de a institui o unitate menite să combată 
dezinformarea externă, de tip Stratcom, 
la nivelul Ministerului Apărării (pe mode-
lul lituanian). 
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Majoritatea studiilor în domeniul dezin-
formării (Anexa 1) relevă faptul că vul-
nerabilitatea Republicii Moldova în fața 
acestui fenomen este la o limită dezas-
truoasă. De exemplu, în baza Indicelui 
de rezistență la dezinformare, Republica 
Moldova este clasată pe cea mai joasă 
poziție din cele 14 state analizate (șase 
țări membre ale Parteneriatului Estic 
și opt state din CEE care se află în UE). 
Spațiul mediatic și informațional al Re-
publicii Moldovei (info-media) este ex-
pus într-un mod alarmant activităților de 
dezinformare externe și interne. Situația 
economică precară, lipsa deprinderilor 
de gândire critică în rândul populației, un 
grad sporit de dependență față de auto-
rități, clivaje etnice, scindarea „geopoliti-
că” și spațiul informațional expus perico-
lelor creează, toate împreună, o situație 
în care Republica Moldova este foarte 
vulnerabil la propagandă și fake news. 
Din perspectiva dimensiunii externe, țara 
este o țintă constantă a activităților de 
dezinformare�

Acest studiu a mai demonstrat că vul-
nerabilitățile-cheie ale Republicii Moldo-
va țin de expunerea semnificativă și de 
popularitatea posturilor de televiziune 
rusești în întreaga societate moldove-
nească, precum și de dominarea aproa-
pe absolută a mass-media rusești în 
regiunea transnistreană, în Autonomia 
Găgăuzia și în rândul minorităților etnice. 
Un rol important îl joacă, de asemenea, 
încrederea puternică a populației în Bi-
serica Ortodoxă din Moldova, extrem de 

conservatoare și care, la fel, face parte 
din Patriarhia Ortodoxă Rusă. La acestea 
se adaugă fragilitatea, ineficiența și obe-
diența politică a instituțiilor statului res-
ponsabile de securitatea informațională 
și de reglementarea mass-media. 

Republica Moldova are mai multe institu-
ții responsabile pentru securitatea infor-
mațională și reglementarea mass-media 
(Consiliul Audiovizualului, Serviciul de 
Informații și Securitate). Acestea însă, 
în momentele critice, au dat dovadă de 
o aprobare tacită, în loc să contracare-
ze propaganda și știrile false. Problema 
majoră a acestor instituții, pe lângă poli-
tizare, este și aceea că nu sunt descrise 
clar competențele lor. Există și problema 
lipsei de înțelegere a felului în care func-
ționează securitatea informațională și 
mediatică.

Organizațiile internaționale și OSC con-
sideră că această situație se întâmplă 
ca urmare a controlului oligarhic asupra 
instituțiilor și a obedienței lor în fața inte-
reselor mediatice, inclusiv a mass-media 
rusești. Mai mult decât atât, instituțiile 
de aplicare a legii și cele judiciare sunt 
foarte corupte și, la fel, sunt controlate 
de factorul politic. Rapoartele internațio-
nale și evaluările realizate de OSC sub-
liniază prezența unui nivel înalt de co-
rupție. Această stare de lucruri slăbește 
capacitatea de a construi o rezistență 
eficientă față de atacurile neconvențio-
nale de dezinformare� 

În prezent, nu există un plan de acțiu-
ne guvernamental dedicat combaterii 

5. Concluzii 
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dezinformării și a propagandei. Cu toa-
te acestea, un set de măsuri de politici 
pentru anii 2019-2024 sunt enumerate 
în Strategia Securității Informaționale a 
Republicii Moldova. Totodată, cadrul na-
țional normativ nu include, pe moment, 
o definiție legală a termenului de dez-
informare. Este necesară o revizuire a 
Concepției și adoptarea unui Program 
național de dezvoltare a mass-media în 
Republica Moldova� 

În urma unor dezbateri publice inten-
se privind securitatea informațională și 
capacitatea statului de a reacționa la 
pericolele din domeniu, în anul 2018 Gu-
vernul, cu contribuția Serviciului de Infor-
mații și Securitate, a elaborat Strategia 
Securității Informaționale a Republicii 
Moldova 2021-2024, care a fost adopta-
tă de Parlament57 (capitolul 3). Strategia 
este un document complex și include un 
plan de acțiuni care urmează să fie imple-
mentat de toate autoritățile responsabile 
de asigurarea securității informaționale 
și cibernetice a țării. În Strategie sunt 
clar definite amenințările, situația actu-
ală și provocările în domeniu, precum și 
lacunele în ceea ce privește capacitatea 
de a veni cu un răspuns puternic la toate 
amenințările la adresa securității infor-
maționale. Singura critică referitoare la 
Strategie, venită din partea experților și 
a ONG-urilor, este că aceasta nu include 
(niciun fel de) bugetare adecvată, lucru 
care pune în pericol implementarea ei și 
o transformă mai degrabă într-un plan de 

57 Aprobat de Parlament: www.parliament.md , Nr.257 din 22/10/2018

58 www.parlament.md; Nr. 189, 13/01/2017

59 https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=124566&lang=ro

acțiuni „intenționat”, decât în unul opera-
țional. 

Totodată, în anii 2017-2018, Parlamen-
tul Republicii Moldova a adoptat două 
acte legislative importante, menite să 
asigure o mai bună protecție împotriva 
dezinformării și a propagandei venite din 
Federația Rusă. Primul și principalul act 
se numește „Amendamente la Codul au-
diovizual al Republicii Moldova”58. Amen-
damentele operate permit posturilor de 
radio și TV să retransmită știri, informații 
analitice, conținut politic și militar pro-
dus doar în țările UE, SUA, Canada sau 
orice alte state care au ratificat Conven-
ția europeană privind televiziunea trans-
frontalieră. Aceste amendamente ma-
jore interziceau, astfel, retransmiterea 
talk-show-urilor, a produselor analitice și 
a știrilor din Rusia. Ca urmare, compani-
ile mass-media din Republica Moldova, 
care retransmiteau canalele TV rusești, 
au fost obligate să înceteze difuzarea 
produselor menționate mai sus. 

Cu toate acestea, în decembrie 2020, 
prevederile noului Cod al serviciilor me-
dia audiovizuale, care se refereau în 
parte la combaterea dezinformării ex-
terne și a propagandei (Articol 5 (2), 6 
(4-8), 17 (4)), au fost abrogate de către 
majoritatea parlamentară formată din 
Partidul Socialiștilor, pro-rus, și Partidul 
Șor (al oligarhului fugar Ilan Șor)59. Aces-
te amendamente au intrat în vigoare în 
2021, subminând eforturile anterioare de 



ANALIZA ȘI STRATEGIA DE SPORIRE A REZILIENTEI LA DEZINFORMARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

39

prevenire a activităților de dezinformare 
externă în Republica Moldova.

Noua majoritate parlamentară s-a anga-
jat ca, până la sfârșitul anului 2021, să 
revizuiască și să modifice prevederile 
Codului serviciilor media audiovizuale 
pentru a oferi prevederi, care să vizeze 
abordarea activităților de dezinformare 
și de propagandă în Moldova.

În ultimii ani, la îndemnul donatorilor stră-
ini, un număr tot mai mare de ONG-uri au 
început să lucreze asupra problemelor 
de dezinformare. Astfel, mai multe ONG-
uri au lucrat activ la acest subiect, printre 
care Asociația pentru Politică Externă, 
Centrul pentru Jurnalism Independent, 
Asociația Presei Independente, Centrul 
de Investigații Jurnalistice.

De asemenea, au fost înființate mai mul-
te site-uri care expun și încearcă să com-
bată dezinformarea - www.stopfals.md, 
www.watchdog.md, www.mediacritica.
md. Oricât de lăudabile sunt astfel de ini-
țiative, însă, acestea sunt insignifiante în 
comparație cu accesul la televiziunea, ra-
dioul, paginile web bine finanțate și care 
se bazează pe troli, publicitate sponsori-
zată pe rețelele de socializare, motoare 

de căutare optimizate și titluri cu clicuri 
atractive care încearcă să devină virale. 

Cu toate acestea, organizațiile societății 
civile și mass-media independente sunt, 
adesea, mai eficiente în combaterea 
dezinformării decât autoritățile naționa-
le competente, cum ar fi Consiliul Au-
diovizualului și Serviciul de Informații și 
Securitate. În acest sens, sunt necesare 
mai multe eforturi pentru consolidarea 
cooperării actorilor statali și nestatali 
în scopul combaterii dezinformării în 
mass-media online și pe rețelele socia-
le. De asemenea, trebuie grăbită crearea 
Consiliului coordonator de asigurare a 
securității informaționale, prevăzut de 
Strategia Securității Informaționale. 

Până în prezent, au fost realizate vreo 
duzină de studii care se referă, mai mult 
sau mai puțin, la peisajul mediatic al Re-
publicii Moldova și la vulnerabilitățile ță-
rii în fața dezinformării rusești. În pofida 
acestora, încă există multe întrebări la 
care urmează să se găsească răspunsu-
rile concrete. Pentru alte publicatii des-
pre riscuri de dezinformare in Moldova, 
vedeți Anexa 1.
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Anexa 1. Principalele publicații existente privind riscurile de 
dezinformare în Republica Moldova

• Chatham House: „Societatea civilă sub amenințarea Rusiei: consolidarea re-
zistenței în Ucraina, Belarus și Moldova”, https://www.chathamhouse.org/
publication/civil-society-under-russias-threat-building-resilience-ukraine-bela-
rus-and-moldova

• PRISM UA: „Reziliența la dezinformare în Europa Centrală și de Est: Moldo-
va”, paginile 209-237, http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_
CEE_2018.pdf

• Vladislav Șaran: „Propaganda rusă în Republica Moldova: un război mare pentru 
un public mic”, http://ukraine-analytica.org/wp-content/uploads/saran.pdf 

• Danu Marin: „Cultivarea rezilienței informaționale în sectorul mass-media din 
Republica Moldova”, https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_ima-
ges/Moldova_Policy_Brief_Information_Resilience_ENG_2.pdf 

• Global Focus, „Propagandă pe măsură: modul în care vulnerabilitățile noastre 
facilitează influența rusă. Studii de caz din România, Bulgaria, Georgia și Moldo-
va”, http://www.global-focus.eu/site/wp-content/uploads/2018/03/Propagan-
da-Made-to-Measure-How-Our-Vulnerabilities-Facilitate-Russian-Influence.pdf 

• EAST Center: Indicele de rezistență la dezinformare în Europa Centrală și de 
Est în 2021, https://east-center.org/disinformation-resilience-index-in-cen-
tral-and-eastern-europe-in-2021/

https://www.chathamhouse.org/publication/civil-society-under-russias-threat-building-resilience-ukraine-belarus-and-moldova
https://www.chathamhouse.org/publication/civil-society-under-russias-threat-building-resilience-ukraine-belarus-and-moldova
https://www.chathamhouse.org/publication/civil-society-under-russias-threat-building-resilience-ukraine-belarus-and-moldova
http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_CEE_2018.pdf
http://prismua.org/wp-content/uploads/2018/06/DRI_CEE_2018.pdf
http://ukraine-analytica.org/wp-content/uploads/saran.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Moldova_Policy_Brief_Information_Resilience_ENG_2.pdf
https://freedomhouse.org/sites/default/files/inline_images/Moldova_Policy_Brief_Information_Resilience_ENG_2.pdf
http://www.global-focus.eu/site/wp-content/uploads/2018/03/Propaganda-Made-to-Measure-How-Our-Vulnerabilities-Facilitate-Russian-Influence.pdf
http://www.global-focus.eu/site/wp-content/uploads/2018/03/Propaganda-Made-to-Measure-How-Our-Vulnerabilities-Facilitate-Russian-Influence.pdf
https://east-center.org/disinformation-resilience-index-in-central-and-eastern-europe-in-2021/
https://east-center.org/disinformation-resilience-index-in-central-and-eastern-europe-in-2021/
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