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REZUMAT EXECUTIV  
Principalele observații ce pot fi deduse în rezultatul exercițiului de testare a modelul de 
avertizare timpurie contra războiului hibrid, este că operațiunile de influență ale Kremlinului, 
proliferate pe calea manipulărilor și dezinformării în sursele de media de origine și/sau 
finanțare rusă, pot avea impact imediat și grav asupra mediului social-politic al Republicii 
Moldova. In cazul concret examinat în acest monitor, impactul observabil a fost în domeniul 
sănătății și securității publice, care a vizat defăimarea vaccinelor occidentale și vaccinării la 
general ceea ce a dus la scăderea ratei de vaccinare anume în regiuni vulnerabile la aceste 
operațiuni de influență. Exercițiul curent a demonstrat clar că efectele surselor media de 
origine și/sau finanțare ruse nu sunt doar speculative și nevalabile.  

Autorii de asemenea constată că nu există o corelație directă între distribuirea vaccinurilor la 
nivel local și dinamica ratei de vaccinare împotriva virusului COVID-19. În condițiile în care 
distribuția vaccinurilor a fost echitabilă pentru fiecare unitate administrativă, au existat alți 
factori care au influențat decizia locuitorilor anumitor regiuni de a se imuniza sau nu. Decalajul 
major între regiuni la capitolul imunizării împotriva virusului COVID-19 reprezintă un risc 
pentru securitatea națională și poate avea repercusiuni asupra rezilienței sistemului medical.  

În același timp, măsurile restrictive aplicate de către autorități în contextul stării de urgență 
au reușit să reducă dinamica numărului de infectări și decese cauzate de virusul COVID-19. 
Totuși, numărul mare de contravenții raportate și amenzi aplicate pe parcursul lunii aprilie 
2021, denotă lipsa de conformare la restricțiile impuse de către autoritățile publice, inclusiv 
din cauza aplicării selective de către acestea a normelor în vigoare. 

Exercițiul de colectare a datelor pentru acest monitor a presupus acumularea și 
sistematizarea acestora din resursele publice de informații. Resursele logistice limitate și 
timpul restrâns alocat acestui exercițiu nu au permis utilizarea unor surse alternative naționale 
și/sau internaționale, publice și/sau închise pentru colectarea datelor relevante. Respectiv, a 
fost dificilă identificarea unor tipare de date relevante și interacțiunea dintre indicatorii 
analizați. Acest proces analitic a confirmat clar că un exercițiu eficient de avertizare timpurie 
necesită monitorizarea continuă și pe durată lungă a proceselor social-politice de interes, dar 
și colectarea datelor de granularitate mică, pentru o reflectare mai precisă a fenomenelor 
analizate. 
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INTRODUCERE 
Exercițiul de pilotare al mecanismului de avertizare timpurie contra războiului hibrid constituie 
un proces laborios, în cadrul căruia sunt colectate și analizate seturi de date pentru 
monitorizarea, analiza și interpretarea unor indicatori de criză individualizați. Acesta 
presupune mai multe etape, printre care (1) identificarea și categorizarea indicatorilor 
relevanți, (2) stabilirea unui cadru temporal pentru exercițiul de pilotare, (3) colectarea 
datelor de către operatori în baza surselor disponibile, (4) analiza și interpretarea datelor 
de către experți și (5) evaluarea impactului pe scara de escaladare a războiului hibrid.  

Rolul exercițiului de pilotare este de a observa în ce măsură modelul de avertizare timpurie 
a războiului hibrid poate facilita procesul de colectare, analiză și interpretare a datelor. În 
același timp, exercițiul dat poate ajuta echipa de operatori și experți să estimeze capacitatea 
și resursele de care dispun pentru implementarea și gestionarea mecanismului de avertizare 
timpurie, inclusiv provocările de ordin logistic, financiar sau operațional.  

Analiza actuală își propune să testeze modelul de avertizare timpurie împotriva amenințărilor 
hibride, elaborat anterior în cadrul acestui proiect1. Prin parcurgerea etapelor algoritmului de 
avertizare timpurie, ne propunem să utilizăm un set de indicatori individualizați pentru 
colectarea datelor, examinarea acestora și identificarea variațiilor într-un cadru temporal 
stabilit. În baza analizei datelor colectate, obiectivul nostru este să deducem un set de 
observații calitative, menite să evalueze tiparele de date, rezultate dintre interacțiunile 
indicatorilor și sub-indicatorilor. 

Date fiind resursele logistice limitate disponibile pentru acest exercițiu de pilotare, subiectul 
ales de către autori a vizat evoluția crizei pandemice COVID-19 în Republica Moldova. 
Alegerea a fost motivată atât de actualitatea subiectului, cât și de impactul pandemiei asupra 
situației politice și social-economice la nivel național și internațional. Un alt motiv a vizat 
cantitatea datelor publice disponibile pe marginea acestui subiect, publicate cu o periodicitate 
zilnică sau agregate în bilanțuri săptămânale sau lunare.  

Cadrul temporal ales pentru acest exercițiu a inclus perioada 1 aprilie – 15 mai 2021, 
incluzând un total de 45 de zile. Trebuie de menționat că un exercițiu comprehensiv de 
pilotare ar trebui să urmărească acumularea și interpretarea datelor pentru cel puțin un an 
calendaristic. Totuși, din cauza resurselor și a personalului redus implicat în sistematizarea 
acestui exercițiu de pilotare, am stabilit o perioadă mai restrânsă de timp.  

Cadrul metodologic a cuprins colectarea și analiza cantitativă a datelor pe dimensiunea a 3 
indicatori contextuali, dar și a 11 sub-indicatori, prezentați mai jos în cadrul figurii nr. 1. 
Procesul de colectare a datelor a inclus (1) revizuirea principalelor resurse și documente 
publice relevante și (2) analiza știrilor și informațiilor reflectate în 10 entități mass-media, 

 
1 Dumitru Mînzărari, Un model de avertizare timpurie a războiului hibrid: Spre un mecanism de avertizare timpurie pentru Republica Moldova, 
2021, http://ipre.md/wp-content/uploads/2021/03/RO_Studiu_Avertizare-timpurie_EWM_final_13.04.2021_final.pdf.  



Monitorul #EWM4Moldova: Pilotarea Mecanismului de Avertizare Timpurie împotriva Războiului Hibrid 

 
5 
 

indicate în cadrul figurii nr. 2. Sursele mass-media au fost selectate după profilul și aria 
geografică a acestora (naționale sau regionale).  

A. Situația social-
economici 

B. Eficiența guvernării C. Stabilitatea politică 

Variații la nivelul 
remitențelor externe 

Nivelul de sprijin politic al partidelor 
politice din partea populației 

Numărul și frecvența acțiunilor de protest și 
incitare a maselor  

Variații la nivelul 
exporturilor/importurilor 

Nivelul de aplicare a legii/restricțiilor 
impuse în contextul stării de urgență la 
nivel național 

Reflectarea în mass-media a 
securității/insecurității vaccinurilor pornind de 
la mesajele transmise de decidenții politici 

Dinamica prețurilor în 
industria alimentară și 
farmaceutică 

Numărul de infectări și decese la nivelul 
fiecărui raion din Republica Moldova 

Atacuri ale decidenților politici față de 
instituțiile publice  

 
Distribuirea vaccinurilor la nivel național 

 

 
Rata de vaccinare împotriva COVID-19 

 

Figura nr. 1. Indicatorii contextuali și sub-indicatorii utilizați pentru exercițiul de pilotare 

 

Naționale Regionale 

www.realitatea.md www.gagauziainfo.md 

www.ipn.md www.nordnews.md 

www.agora.md www.btv.md 

www.sputnik.md www.novostipmr.com 

www.kp.md www.ziuadeazi.md 

Figura nr. 2. Sursele media naționale și regionale monitorizate 
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1. SITUAȚIA SOCIAL-ECONOMICĂ 
Datele privind situația social-economică din Republica Moldova au fost colectate în baza a 
trei sub-indicatori: (1) variații la nivelul remitențelor externe, (2) variații la nivelul importurilor 
și exporturilor și (3) dinamica prețurilor în industria alimentară și farmaceutică. Relevanța 
acestor sub-indicatori pentru analiza subiectului acestui monitor este legată de posibilul 
impact al evoluției situației pandemice asupra dinamicii acestora. Sub acest aspect, în lipsa 
unor date publice disponibile pentru perioada 1 aprilie – 15 mai, am extras datele cu privire 
la dinamica sub-indicatorilor în cauză pentru ultimele 12-15 luni, începând cu ianuarie 2020 
până la sfârșitul lunii aprilie 2021, în concordanță cu informațiile oferite de către Biroul 
Național de Statistică (BNS). 

Pe dimensiunea nivelului remitențelor externe (figura nr. 3), nu au fost înregistrate variații 
majore la capitolul intrărilor de valută în Republica Moldova. În perioada mai 2020 – aprilie 
2021, nivelul remitențelor externe a crescut per total cu 9,5%, în special pe fundalul majorării 
ponderii transferurilor în euro cu circa 3,6%. În același timp, s-a atestat o creștere a ponderii 
transferurilor din Federația Rusă cu circa 0,9%.  

Denumirea 
articolului/ 
Luna 

04. 
2021 

03. 
2021 

02. 
2021 

01. 
2021 

12. 
2020 

11. 
2020 

10. 
2020 

09. 
2020 

08. 
2020 

07. 
2020 

06. 
2020 

05. 
2020 

Total intrări: 147.4 145.9 113.5 105.8 147.8 131.8 136.5 148.8 126.4 148.8 143.2 134.5 

Inclusiv prin 
STIB* 

120.6 119.3 92.4 85.5 118.9 108.7 113.7 124.9 107.3 124.9 121.4 115.3 

din care 
ponderea% 

            

USD (n.a. - 
transferuri 
internaționale) 

32.3 31.7 31.2 32.9 33.2 32.8 33.7 35.0 35.4 36.2 36.7 36.8 

EUR (n.a. - 
transferuri din 
UE) 

65.2 65.7 66.5 64.9 64.5 65.3 64.3 63.0 62.9 62.4 62.0 61.6 

RUB (n.a. - 
transferuri din 
Federația 
Rusă) 

2.5 2.6 2.3 2.2 2.3 1.9 2.0 2.0 1.7 1.4 1.3 1.6 

*STIB- sisteme de transfer internațional de bani utilizate în Republica Moldova 

Figura nr. 3. Nivelul remitențelor externe (mai 2020 – aprilie 2021) (sursa BNS) 

Pe dimensiunea indicatorului ce vizează variația exporturilor și importurilor, am putut 
identifica câteva variații minore în perioada analizată. În primul rând, s-a atestat o scădere cu 
circa 5% a ponderii exporturilor către piața UE în primul trimestru al anului curent față de 
cifrele anul trecut. În al doilea rând, a fost consemnată o creștere a importurilor dinspre piața 
UE cu circa 1,5% în același interval analizat. Per total, datele statistice descriptive nu 
relevă o tendință evidentă de creștere sau descreștere în rândul sub-indicatorilor 
analizați, care ar sugera probabilitatea producerii unui eveniment sau fenomen dăunător pe 
dimensiunea comercială. 
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Figura nr. 4. Dinamica ponderii exporturilor către UE și țările CSI în perioada ianuarie 2020 – martie 2021 (sursa: BNS) 

Un alt sub-indicator analizat a fost variația indicilor prețurilor de consum, pe marginea 
căruia am colectat un set de date pentru trei categorii: (1) produse alimentare, (2) mărfuri 
nealimentare și (3) servicii (fig. 4).În luna aprilie 2021, pe dimensiunea produselor alimentare, 
s-a atestat o creștere semnificativă cu peste 10% a prețului la trei categorii de produse 
alimentare: legume (12%), ouă (15,7%) și ulei vegetal (47,9%), comparativ cu luna aprilie 
2020. Cauzele din spatele acestor scumpiri pare să fi fost legate de procese firești - de seceta 
din timpul anului trecut, cât și de prețurile de achiziție a produselor importate – și nu de 
intervenții artificiale.  

 
Figura nr. 5. Dinamica ponderii importurilor dinspre țările UE și CSI în perioada ianuarie 2020 – martie 2021 (sursa: BNS) 
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La categoria mărfurilor nealimentare, putem sesiza mărirea considerabilă prețurilor la 
combustibili cu 12% pe parcursul acestui interval de timp, influențată în special de scumpirea 
concertată și nefondată a prețurilor de către companiile ce activează pe piața carburanților 
din Republica Moldova. Problema scumpirii prețurilor la carburanți a fost examinată inclusiv 
de către fracțiunile din Parlamentul Republicii Moldova și Consiliul Suprem de Securitate, 
fiind abordate prerogativele și acțiunile întreprinse de către Consiliul Concurenței și Agenția 
pentru Reglementare Energetică (ANRE) în contextul acestor scumpiri2.  

Un proiect de lege ce vizează plafonarea prețurilor la carburanți a fost votat în lectură finală 
la data de 9 aprilie curent3. În acest context, este necesar de observat acest aspect în 
dinamică, în special dacă fluctuațiile pe piața carburanților sunt (a) firești, adică 
fundamentate, (b) sau legate de forțări artificiale, înțelegeri de cartel în interes economic sau 
chiar de opțiuni politice cu anumite forțe politice.  

Mărfuri şi servicii Aprilie 2021, în % față de: 
Martie 2021 Decembrie 2020 Aprilie 2020 

Total 1,48 3,31 2,83 
Produse alimentare 3,18 6,36 5,08 

Pâine 0,61 1,62 4,19 

Legume (fără cartofi) 13,78 33,92 12,00 

Fructe (fără fructe uscate, 
congelate, 

 conserve din fructe) 

4,03 9,68 -0,94 

Carne, preparate și conserve din 
carne 

2,17 3,42 3,26 

Lapte și produse lactate 0,45 1,33 4,34 

Zahăr 0,80 2,14 3,44 

Ouă -2,91 -22,79 15,77 

Ulei vegetal 8,13 25,52 47,94 

Mărfuri nealimentare 0,63 3,03 3,80 
Confecții 0,33 0,44 0,91 

Încălțăminte 0,40 0,19 1,30 

Medicamente 0,25 0,71 2,54 

Combustibili 1,62 14,46 11,98 

Materiale de construcție 1,15 2,62 3,45 

Servicii 0,34 -0,48 -1,58 
Servicii comunal-locative 0,08 -2,83 -7,76 

Apă potabilă și canalizare 0,00 0,00 0,00 

Energie electrică 0,00 -7,85 -15,38 

Gaze naturale prin rețea 0,00 0,00 -12,09 

Încălzire centralizată 0,00 0,00 0,00 

Transportul de pasageri 2,40 2,95 4,76 

Alimentația publică 0,00 0,58 2,17 

Figura nr. 6. Creșterea prețurilor (în %) la produse alimentare, nealimentare și servicii în aprilie 2021 față de alte perioade a 
ultimului an (sursa: BNS). 

 
2 https://newsmaker.md/ro/scumpirea-carburantilor-maia-sandu-recomanda-o-evaluare-externa-a-consiliului-concurentei-si-a-anre/, accesat 
la 29 mai 2021.  
3 https://www.ipn.md/ro/parlamentul-a-votat-in-lectura-finala-plafonarea-preturilor-la-7966_1080914.html, accesat la 30 mai 2021. 
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La capitolul servicii, s-a observat descreșterea prețurilor la gaze naturale și energie electrică 
cu 12 și, respectiv, 15%, pe parcursul ultimului an. Aceste scăderi au fost influențate de 
diminuarea prețului mediu de procurare a energiei electrice de la furnizorul central de energie 
electrică, dar și diminuarea prețului de achiziție a energiei electrice4.  

Analiza categoriilor de date pe dimensiunea celor trei sub-indicatori ne-a permis să observăm 
anumite evoluții în sectorul remitențelor, comercial și a indicilor de consum. Totuși, 
secvențialitatea și granularitatea datelor oferite de către instituțiile publice, dar și 
periodicitatea mică a publicării acestora (în regim lunar sau trimestrial), nu ne permit să 
identificăm tipare de date relevante pentru exercițiul nostru de pilotare. Este o confirmare, 
de către acest exercițiu-pilot, a analizei studiului anterior EWM, care sugera necesitatea 
acumulării de date pentru o perioadă mai extinsă și granularitatea datelor mică, pentru 
eficacitatea modelului EW sugerat. 

2. EFICIENȚA GUVERNĂRII 
Gestionarea pandemiei COVID-19 la nivelul fiecărui stat a depins într-o mare măsură de 
eficiența actului de guvernare și reziliența instituțiilor publice. Sub acest aspect, acțiunile 
autorităților Republicii Moldova pentru combaterea pandemiei au avut un efect direct asupra 
dinamicii numărului de infectări și decese cauzate de către virusul COVID-19, dar și asupra 
achiziției vaccinurilor anti-COVID-19 și accelerării procesului de vaccinare.  

Pe marginea eficienței guvernării, ne-am propus să colectăm și să analizăm datele pentru 
cinci sub-indicatori: (1) nivelul de sprijin politic al partidelor de la guvernare din partea 
populației, (2) nivelul de aplicare a legii/restricțiilor impuse în contextul stării de urgență la 
nivel național, (3) numărul de infectări și decese la nivelul fiecărui raion din Republica 
Moldova, (4) rata de vaccinare împotriva COVID-19 și (5) distribuirea vaccinurilor la nivel 
național și utilizarea acestora.  

Variațiile la nivelul de sprijin politic pentru principalele partide politice au fost calculate 
în baza a două sondaje publicate de către Institutul Republican Internațional (IRI), în perioada 
septembrie 2020 – aprilie 20215. Alegerea acestui sondaj a fost motivată de reputația pozitivă 
a acestei instituții în rândul opiniei publice, dar și data publicării celui de-al doilea sondaj, ce 
a corespuns cu perioada urmărită în cadrul exercițiului de pilotare. Conform datelor 
prezentate de către IRI, susținerea pentru cele două partide (Partidul Socialiștilor din 
Republica Moldova și Partidul Șor), aflate la guvernare atât în septembrie 2020, cât și în 
aprilie 2021 (până la data dizolvării Parlamentului), a cunoscut o dinamică minoră (fig. 7). Pe 
de o partea, susținerea pentru PSRM a crescut de la 17% la 19%, iar pentru Partidul Șor a 
scăzut de la 6% la 5%. În același timp, nivelul de suport pentru Partidul Acțiune și Solidaritate 
(PAS), principalul partid de opoziție, s-a dublat de la 16% la 33%, în special pe fundalul 
victoriei obținute de către fostul lider PAS, Maia Sandu, la alegerile prezidențiale din 

 
4 https://www.anre.md/anre-a-aprobat-micsorarea-preturilor-pentru-energia-electrica-3-157, accesat la 30 mai 2021. 
5 IRI Sondaj de opinie Publica, 21 aprilie 2021, disponibil la: https://www.iri.org/resource/early-elections-undecided-new-iri-poll-shows-
moldovans-are-more-optimistic-about-future  
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noiembrie 2020. Creșteri procentuale în cadrul sondajelor au înregistrat Partidul Platforma 
Demnitate și Adevăr (PPDA) – de la 3% la 5% și Partidul Nostru – de la 4% la 6%.  

Figura nr. 7. Nivelul de sprijin politic pentru principalele partide politice (septembrie 2020 – aprilie 2021) (sursa: IRI) 

Nivelul de aplicare a legilor și restricțiilor la nivel național, impuse în contextul stării 
de urgență, a relevat faptul că în perioada stării de urgență, instituită printr-un proiect de 
hotărâre6 al Parlamentului pentru intervalul 1 aprilie – 30 mai 2021, dar anulată prin hotărârea 
Curții Constituționale7 din 28 aprilie curent, au fost aprobate 7 dispoziții ale Comisiei pentru 
Situații Excepționale a Republicii Moldova. Prin intermediul acestor dispoziții, a fost instituit 
un regim special de circulație al persoanelor și un regim special de muncă pentru entitățile 
publice și private.  

Conform informațiilor oferite de către organele de ordine publică, doar în intervalul 1 aprilie – 
19 aprilie 2021, au fost verificați 15 896 de agenți economici și 1385 de lăcașe de cult, fiind 
înregistrate circa 4000 de încălcări documente și aplicate amenzi în sumă de circa 7,8 
milioane lei8. În total, pe perioada celor două stări de urgență (17 martie – 15 mai 2020 și 1 
– 28 aprilie 2021), au fost aplicate peste 32 mii de amenzi în valoarea de aproape 100 mln. 
de lei9.  

Nivelul de infectări și decese la nivelul fiecărui raion din Republica Moldova a fost 
sistematizate pentru perioada 1 aprilie – 15 mai 2021 și sunt reflectate în cadrul fig. 8 și 9. 
Datele colectate atestă o scădere a ratei de infectări de 5,5 ori în cadrul săptămânii 6 – 12 
mai față de săptămâna 1-7 aprilie 2021.  

Cele mai importante variații în ponderea cazurilor de infectare confirmate au fost identificate 
în Chișinău, unde numărul acestora a scăzut de aproape 8 ori, Comrat – 11,3 ori și Ialoveni 
– 18,1 ori.  

 

 
6 https://multimedia.parlament.md/parlamentul-a-aprobat-hotararea-privind-declararea-starii-de-urgenta-pe-perioada-1-aprilie-30-mai-2021/, 
accesat la 1 iunie 2021 
7 https://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=2172&t=/Media/Noutati/Hotararea-adoptata-de-Parlament-referitoare-la-declararea-
starii-de-urgenta-neconstitutionala/, accesat la 2 iunie 2021. 
8 https://esp.md/ro/sobytiya/2021/04/21/perioada-starii-de-urgenta-republica-moldova-au-fost-aplicate-amenzi-de-7, accesat la 3 iunie 2021. 
9 https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/pe-perioada-celor-doua-stari-de-urgenta-instituite-in-r-moldova-statul-a-aplicat-amenzi-peste-99-de-
milioane-de-lei-cate-dintre-ele-au-fost-contestate-in-instanta-de-judecata-si-cate-au-fost-achita/, accesat la 3 iunie 2021. 
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Denumirea 
raionului 

 
Cazuri noi de infectări (per săptămână) 

 

 
01.04-07.04 08.04-

14.04 
15.04-
21.04 

22.04-28.04  29.04-05.05 06.05-12.05 13.05-15.05 

Anenii Noi 173 82 43 33 21 26 17 

Bălți 301 202 177 117 82 77 36 

Basarabeasca 36 28 25 23 24 19 11 

Briceni 162 125 118 53 24 26 14 

Cahul 111 103 76 47 25 31 5 

Călărași 103 54 22 15 19 4 3 

Cantemir 37 37 8 6 6 5 3 

Căușeni 75 27 40 41 22 27 12 

Ceadîr Lunga 100 83 51 47 21 9 3 

Chișinău 2043 1320 838 546 261 258 114 

Cimișlia 54 46 37 17 16 12 8 

Comrat 91 71 46 24 9 8 4 

Criuleni 92 52 49 23 8 9 4 

Dondușeni 77 39 45 19 11 7 9 

Drochia 102 65 46 45 17 13 2 

Dubăsari 39 8 9 12 3 7 3 

Edinet 184 112 83 66 48 35 10 

Fălești 72 62 72 44 23 15 7 

Florești 46 22 23 14 11 13 5 

Glodeni 75 40 46 23 10 4 3 

Hîncești 64 47 56 32 17 16 1 

Ialoveni 109 67 46 19 14 6 3 

Leova 45 38 26 14 10 14 2 

Nisporeni 60 43 22 15 7 6 1 

Ocnița 53 46 31 37 19 9 8 

Orhei 140 89 65 47 22 9 2 

Regiunea 
transnistreană 

2131 2112 1473 1018 729 516 203 

Rezina 45 42 26 20 7 8 2 

Rîșcani 109 83 54 54 30 18 10 

Sîngerei 85 81 81 51 41 27 16 

Șoldănești 24 28 18 24 5 9 4 

Soroca 112 101 82 49 35 34 11 

Ștefan Vodă 135 81 37 32 15 20 6 

Strășeni 127 48 31 33 36 15 3 

Taraclia 38 13 17 4 12 7 3 

Telenești 52 54 34 28 10 13 3 

Ungheni 122 88 68 47 17 17 10 

Vulcănești 32 10 7 8 3 4 1 

Total 7456 5649 4028 2747 1690 1353 562 

Figura nr. 8. Numărul cazurilor noi de infectare cu COVID-19 per raion (sursa: MSMPS) 
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În comparație cu numărul de infectări, dinamica numărului de decese a fost una mai scăzută. 
Per total, a fost înregistrată o micșorare a ratei de decese cauzate de virusul COVID-19 cu 
circa 70% în timpul săptămânii 6 – 12 mai față de săptămâna 1 – 7 aprilie. Cele mai 
semnificative descreșteri au consemnate în Chișinău - 85% sau Ialoveni – 94%. La polul opus 
s-a aflat regiunea transnistreană, unde scăderea numărului de decese raportate a fost de 
circa 60%. 

Denumirea raionului Numărul de decese (per săptămână) 
  

01.04. - 
07.04 

08.04 - 
14.04 

15.04 - 
21.04 

22.04 - 
28.04  

29.04 - 
05.05 

06.05 - 
12.05 

13.05 - 
15.05         

Anenii Noi 16 11 10 5 1 2 0 
Bălți 5 6 6 12 8 8 3 
Basarabeasca 0 1 1 2 2 4 0 
Briceni 3 3 8 4 0 4 1 
Cahul 4 4 2 3 1 1 3 
Călărași 4 1 4 1 2 4 1 
Cantemir 2 1 2 1 3 0 0 
Căușeni 4 2 1 1 5 0 0 
Ceadîr Lunga 7 4 2 2 2 2 0 
Chișinău 86 71 43 33 23 13 9 
Cimișlia 5   4 1 1 3 0 
Comrat 4 2 3 1 0 3 1 
Criuleni 3 5 1 1 0 1 0 
Dondușeni 1 4 3 3 0 3 0 
Drochia 10 3 3 3 3 1 0 
Dubăsari 4 3 0 1 0 1 0 
Edinet 17 6 5 3 4 7 2 
Fălești 8 2 2 1 1 1 0 
Florești 1 1 3 1 2 0 1 
Glodeni 4 3 4 2 5 2 0 
Hîncești 7 2 5 3 2 1 1 
Ialoveni 11 6 1 1 0 0 1 
Leova 2 3 0 0 5 0 0 
Nisporeni 5 1 2 0 0 0 0 
Ocnița 1 0 1 2 12 4 1 
Orhei 9 4 3 2 1 1 2 
Regiunea 
transnistreană 

33 18 31 28 11 13 3 

Rezina 1 1 0 0 0 1 0 
Rîșcani 4 4 4 3 3 2 3 
Sîngerei 0 7 4 5 3 1 1 
Șoldănești 4   1 2 0 1 0 
Soroca 7 4 8 3 2 0 0 
Ștefan Vodă 6 1 3 2 1 2 0 
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Strășeni 4 4 4 0 2 3 1 
Taraclia 4 2 0 0 1 0 0 
Telenești 4 2 2 3 3 0 0 
Ungheni 18 7 3 1 2 1 1 
        
Total 308 199 179 136 111 90 35 

Figura nr. 9. Numărul cazurilor de deces cauzate de virusul COVID-19 (sursa: MSMPS) 

Rata de distribuire a vaccinurilor la nivel național a fost determinată prin intermediul 
analizei unor seturi de date reflectate în figura nr. 10. Pentru a verifica dacă nu au existat 
devieri în procesul de distribuire al vaccinurilor la nivel național, am examinat modul de 
repartizare pentru fiecare unitate administrativă a trei loturi de vaccinuri obținute de către 
Republica Moldova în perioada aprilie – mai 2021.  

Pentru acuratețea estimării numărului de locuitori pentru fiecare raion, am utilizat cele mai 
recente date cu privire la populația Republicii Moldova din 2019, furnizate de către BNS. 
Rezultatele calculelor noastre arată că toate loturile de vaccinuri au fost distribuite 
proporțional la nivel raional, pornind de ponderea populației în fiecare raion. Estimativ, în 
cazul celor trei loturi comasate, au fost distribuite circa 3 vaccinuri pentru fiecare 100 de 
locuitori din toate raioanele Republicii Moldova. 

Denumirea raionului Numărul de vaccinuri distribuite în regiuni Numărul  
locuitorilor  
(date BNS din 
2019) - mii 
locuitori 

Raport vaccinuri 
distribuite per 
100 loc. - în % 

 
Pfizer/Biontech 

24.05.2021 
Astra Zeneca 

19.04.2021 
Sputnik V 
29.04.2021 

    

Edinet 834 1000 900 78200 3% 

Briceni 780 900 900 72700 3% 

Dondușeni 420 500 450 40600 3% 

Ocnița 540 600 600 51800 3% 

Bălți 1590 1900 1350 127200 3% 

Glodeni 606 700 600 54700 3% 

Fălești 900 1100 900 84500 3% 

Rîșcani 678 800 750 62500 3% 

Sîngerei 936 1100 1050 83100 3% 

Soroca 1002 1200 1050 92800 3% 

Drochia 894 1100 900 80400 3% 

Florești 930 1100 900 80800 3% 

Ungheni 1242 1500 1200 105500 3% 

Călărași 792 900 750 71100 3% 

Nisporeni 648 800 600 58300 3% 

Chișinău 10284 14100 11250 779300 3% 

Ialoveni 1140 1300 1200 98900 3% 

Strășeni 972 1200 1050 87800 3% 

Criuleni 786 900 900 73100 3% 
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Dubăsari 372 400 300 35000 3% 

Orhei 1302 1700 1200 109600 3% 

Rezina 486 600 450 46800 3% 

Telenești 678 800 750 65100 3% 

Șoldănești 426 500 450 38200 3% 

Hîncești 1188 1400 1200 112500 3% 

Basarabeasca 324 400 300 26800 3% 

Cimișlia 594 700 600 55300 3% 

Leova 534 600 600 49500 3% 

Căușeni 906 1100 1050 85600 3% 

Anenii Noi 1110 1300 900 80800 3% 

Ștefan Vodă 708 800 750 64900 3% 

Cahul 1326 1400 1200 115400 3% 

Cantemir 600 700 600 57300 3% 

Taraclia 456 500 450 38800 3% 

UTA Gagauz-Yeri 1800 2200 1800  149800 3% 
Regiunea 

transnistreană 
5508 0 0 395000 3% 

Total 45 294 51 500 39 900 3709700 3% 

Figura nr.11. Distribuția vaccinurilor împotriva COVID-19 la nivel raional (sursa: MSMPS, BNS). 

La capitolul ratei de imunizare împotriva COVID-19, am extras datele disponibile privind 
mersul procesului de vaccinare până la data de 29 mai 2021, oferite de către portalul 
https://vaccinare.gov.md/. Am stabilit drept reper data de 29 mai 2021, pentru a oferi răgaz 
adițional centrelor de vaccinare de la nivel regional ca să administreze inclusiv dozele din 
cele trei loturi menționate anterior.  

După prelucrarea datelor, au fost identificate discrepanțe majore pe dimensiunea ratei de 
vaccinare împotriva COVID-19 (fig. 11). Pe de o parte, cele mai înalte de rate de vaccinare 
au fost consemnate în Chișinău (16,3%), Briceni (16,2%) și Dondușeni (13,76%). La polul 
opus, s-a situat UTA Găgăuzia (2,20%), regiunea transnistreană și Taraclia (ambele cu un 
procentaj estimativ de 5,6%).  

Chiar dacă rata de distribuție a vaccinurilor a fost uniformă pentru toate raioanele Republicii 
Moldova, iar accesul populației la vaccinuri a fost facilitat prin deschiderea punctelor fixe și 
mobile de vaccinare, în anumite regiuni ale Republicii Moldova reticența cetățenilor 
moldoveni față de vaccinare a fost mult mai mare decât în cazul altor zone. Un posibil factor 
care a contribuit la amplificarea reticenței publice ține de reflectarea eronată și manipulativă 
în mass-media a securității și insecurității vaccinurilor, aspect ce va fi reflectat în secțiunea 3 
a prezentului monitor. 

Denumirea raionului Numărul locuitorilor Raport persoane vaccinate 
Edineț 78200 13,85% 
Briceni 72700 16,20% 

Dondușeni 40600 13,76% 
Ocnița 51800 12,56% 
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Bălți 127200 10,42% 
Glodeni 54700 12,88% 
Fălești 84500 7,00% 
Rîșcani 62500 10% 
Sîngerei 83100 7,90% 
Soroca 92800 9.8% 
Drochia 80400 8,20% 
Florești 80800 8,84% 
Ungheni 105500 8,10% 
Călărași 71100 9,20% 

Nisporeni 58300 12,77% 
Chișinău 779300 16,30% 
Ialoveni 98900 7,79% 
Strășeni 87800 10,43% 
Criuleni 73100 9,30% 
Dubăsari 35000 10,70% 

Orhei 109600 11,60% 
Rezina 46800 11,10% 

Telenești 65100 8,20% 
Șoldănești 38200 10,07% 

Hîncești 112500 8,83% 
Basarabeasca 26800 6,55% 

Cimișlia 55300 10,60% 
Leova 49500 9,00% 

Căușeni 85600 7,70% 
Anenii Noi 80800 7,60% 
Ștefan Vodă 64900 8,50% 

Cahul 115400 7,50% 
Cantemir 57300 7,60% 
Taraclia 38800 5,60% 

UTA Gagauz-Yeri 149800 2,20% 
Regiunea transnistreană 395000 5,60% 

Figura nr. 11. Rata de vaccinare împotriva COVID-19 la nivel raional (sursa: MSMPS și BNS) 
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3. STABILITATEA POLITICĂ 
Pe dimensiunea indicatorului de stabilitate politică, au fost colectate datele pentru trei sub-
indicatori relevanți pentru subiectului exercițiului de pilotare: (1) numărul și frecvența 
acțiunilor de protest și incitare a maselor (2) reflectarea în mass-media a 
securității/insecurității vaccinurilor pornind de la mesajele transmise de decidenții politici și 
(3) atacuri ale decidenților politici față de instituțiile publice. În procesul de acumulare a 
datelor, am urmărit în special reflectarea în sursele mass-media a acțiunilor de protest, 
incidentelor și atacurilor aferente crizei pandemice COVID-19 în Republica Moldova. 

În perioada 1 aprilie – 15 mai 2021, au fost organizate 4 acțiuni de protest în adresa instituțiilor 
publice, chiar dacă măsurile restrictive aplicate în perioada stării de urgență au interzis 
organizarea acțiunilor în masă. Primul dintre acestea, la care au participat aproximativ 50 de 
persoane, a fost organizat pe data 4 aprilie 2021 și a vizat contestarea restricțiilor impuse de 
către autorități în contextul stării de urgență10. Alte trei manifestații de protest au fost 
organizate în fața Curții Constituționale pe 23, 26 și 28 aprilie curent, urmărind denunțarea 
votului abuziv al majorității parlamentare pentru revocarea Domnicăi Manole din funcția de 
judecător al Curții Constituționale (CC), susținerea independenței CC și promovarea 
dezideratului alegerilor parlamentare anticipate în contextul anulării stării de urgență11. 

Prezentarea în mass-media a problemei securității vaccinurilor și atacurile decidenților 
politici față de instituțiile publice, responsabile de gestionarea pandemiei, au fost 
frecvente în perioada analizată. Pentru obiectul acestui monitor, am identificat peste 40 de 
articole de știri, care s-au referit la cele două subiecte și au fost tirajate în cele 10 surse mass-
media naționale și regionale. Cel puțin două surse mass-media cu profil național (sputnik.md 
și kp.md) au promovat știri tendențioase cu scopul de a denigra imaginea instituției 
prezidențiale1213 și a plasa într-o lumină pozitivă PSRM și activitatea guvernului interimar14. 
Totodată, aceste entități, alături de portalul regional gagauzinfo.md15, au tirajat declarații 
defăimătoare și nefondate cu privire la eficiența vaccinului AstraZeneca, venite din partea 
unui specialist medical din regiunea găgăuză. În același timp, întoarcerea unui lot de 900 de 
vaccinuri AstraZeneca de către autoritățile locale din autonomia găgăuză16, la data de 19 
aprilie, a avut un impact descurajator asupra procesului de vaccinare din regiune, care a 
trenat în următoarele săptămâni (fig. 11).  

 
10 https://www.zdg.md/stiri/stiri-sociale/protest-anti-restrictii-la-chisinaudaca-statului-ii-pasa-de-sanatatea-cetatenilor-nu-ar-trebui-sa-bage-
frica-in-oameni/, accesat la 5 Iunie 2021. 
11 https://www.ipn.md/ro/pas-invita-cetatenii-la-un-nou-protest-in-fata-7965_1081262.html, accesat la 6 Iunie 2021. 
12 https://www.kp.md/daily/27260/4393152/, accesat la 6 iunie 2021. 
13 https://sputnik.md/politics/20210405/34264617/PSRM-Maia-Sandu.html, accesat la 6 Iunie 2021. 
14 https://sputnik.md/radio_podcasturi/20210422/34484267/Nagacevschi-acuza-Conflict-intre-Guvern-si-CSM-vezi-detalii.html, accesat la 6 
Iunie 2021. 
15 https://gagauzinfo.md/top1/59470-gagauziya-vernula-minzdravu-vsyu-partiyu-vakciny-astrazeneca.html, accesat la 7 Iunie 2021. 
16 https://moldova.europalibera.org/a/nu-au-fost-doritori-comratul-%C3%AEntoarce-vaccinul-chi%C8%99in%C4%83ului/31211903.html, 
accesat la 7 Iunie 2021 
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OBSERVAȚII ANALITICE ȘI CONCLUZII 
Evoluția situației pandemice din Republica Moldova în perioada 1 aprilie – 15 mai 2021 a fost 
reflectată în cadrul acestui monitor prin analiza mai multor indicatori și sub-indicatori. 
Principalele observații ce pot fi deduse după interpretarea datelor se rezumă la următoarele 
aspecte:  

• Nu există o corelație directă între distribuirea vaccinurilor la nivel local și dinamica ratei de 
vaccinare împotriva virusului COVID-19. În condițiile în care distribuția vaccinurilor a fost 
echitabilă pentru fiecare unitate administrativă, au existat alți factori care au influențat 
decizia locuitorilor anumitor regiuni de a se imuniza sau nu. Este vorba despre fluxul de 
informații tendențioase și resursele mass-media regionale și naționale afiliate unor forțe 
politice din interiorul sau din afara țării, dar și demersurile autoritățile locale de a 
„geopolitiza” procesul de vaccinare. În cazul UTA Găgăuzia sau regiunea transnistreană, 
acești doi factori au frânat în mod vădit procesul de vaccinare. 

• S-a identificat clar, că operațiunile de influență ale Kremlinului, proliferate pe calea 
manipulărilor și dezinformării în sursele de media de origine și/sau finanțare rusă, pot avea 
impact imediat și grav asupra mediului social-politic al Republicii Moldova. In cazul concret 
examinat în acest monitor, impactul observabil a fost în domeniul sănătății și securității 
publice, care a vizat defăimarea vaccinelor occidentale și vaccinării la general ceea ce a 
dus la scăderea ratei de vaccinare anume în regiuni vulnerabile la aceste operațiuni de 
influență. Impactul observat este un proxy foarte informativ privind eficiența și efectele 
manipulărilor și dezinformărilor proliferate de sursele rusești și în domeniul-social politic. 
Exercițiul curent a demonstrat clar că efectele surselor media de origine și/sau finanțare 
ruse nu sunt doar speculative și nevalabile.  

• Decalajul major între regiuni la capitolul imunizării împotriva virusului COVID-19 reprezintă 
un risc pentru securitatea națională și poate avea repercusiuni asupra rezilienței sistemului 
medical.  

• Din datele sondajelor publice reflectate în cadrul acestui monitor nu putem deduce în ce 
măsură acțiunile întreprinse de către autorități pentru combaterea crizei pandemice au 
avut impact asupra nivelul de sprijin al cetățenilor pentru partidele politice aflate în coaliția 
de guvernare înaintea dizolvării Parlamentului. Scorul electoral al acestora, conform 
sondajelor, a cunoscut o evoluție nesemnificativă, în comparație cu anul trecut. În 
comparație cu acestea, susținerea pentru PAS s-a dublat, în special după alegerile 
prezidențiale din anul 2020. 

• Măsurile restrictive aplicate de către autorități în contextul stării de urgență au reușit să 
reducă dinamica numărului de infectări și decese cauzate de virusul COVID-19. Totuși, 
numărul mare de contravenții raportate și amenzi aplicate pe parcursul lunii aprilie 2021 
denotă lipsa de conformare la restricțiile impuse de către autoritățile publice, inclusiv din 
cauza aplicării selective de către acestea a normelor în vigoare. 
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Exercițiul de colectare a datelor pentru acest monitor a presupus acumularea și 
sistematizarea acestora din resursele publice de informații. Din cauza perioadei restrânse 
prevăzute pentru demersul de pilotare al modelului de avertizare timpurie a războiului hibrid, 
nu a fost posibilă obținerea datelor pentru toți indicatorii cu o granularitate zilnică sau 
săptămânală. Respectiv, a fost dificilă identificarea unor tipare de date relevante și 
interacțiunea dintre indicatorii analizați. Resursele logistice limitate și timpul restrâns alocat 
acestui exercițiu nu au permis utilizarea unor surse alternative naționale și/sau internaționale, 
publice și/sau închise pentru colectarea datelor relevante. 

Acest proces analitic a confirmat clar că un exercițiu eficient de avertizare timpurie necesită 
monitorizarea continuă și pe durată lungă a proceselor social-politice de interes, dar și 
colectarea datelor de granularitate mică, pentru o reflectare mai precisă a fenomenelor 
analizate. 
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