Efecte ale dezinformării în
Republica Moldova
Studii de caz: Republica Moldova și NATO,
Republica Moldova și piața UE vs piața rusească

INTRO
Propaganda și dezinformarea rămân provocări importante în țările din regiunea Mării
Negre, cu câțiva actori influenți și câteva state vulnerabile. Realitățile Republicii
Moldova fac obiectul raportului de față, care și-a propus să surprindă și modul în care
anumite tematici, ce fac obiectul dezinformărilor, au schimbat mentalul colectiv în
diferite comunități.
Există teme predilecte ale propagandei, fie că vorbim de politic, social, economic, la fel
cum există și evenimente imprevizibile care sunt speculate, însă ceea ce ne-am propus
să surprindem în documentarea pentru acest raport sunt efectele pe care realitățile
prezentat distorsionate le au în percepția cetățenilor de rând. Mai departe, am observat
și măsura în care destinatarii acestor intoxicări, jumătăți de adevăr sau realități
falsificate devin la rândul lor distribuitori și multiplicatori ai dezinformărilor.
Documentarea pentru acest raport a avut în vedere interviuri cu experți din România și
Republica Moldova, analiști și politologi preocupați de fenomenul dezinformării, în
paralel cu interviuri și reportaje în teren, realizate de o echipă de jurnaliști profesioniști
din echipa www.report.md - platformă dedicată informațiilor și realităților europene
pentru publicul din Republica Moldova. O parte din aceste documentări din teren au
surprins modul în care retorica și mesaje ale dezinformărilor, venite în special dinspre
Moscova, au prins rădăcini în comunități locale, sunt crezute și răspândite.

Tematici de actualitate, targhet ale dezinformării
Identificarea tematicilor vizate de actorii propagandei și ai dezinformării este una din
preocupările recente ale comunității internaționale, ale celei academice și ale experților.
Există deja analize consistente, la care acest raport adaugă detaliile legate de o zonă
specifică: Republica Moldova plus partenerii ei strategici - studii de caz de la mesajele
propagandei până la percepțiile cetățenilor din comunitățile locale.
Teme predilecte și recurente există și ele vizează atât audiențe din spațiul românesc,
cât și, mai ales, din Republica Moldova, idee evidențiată de experții intervievați de
Euractiv România în documentarea fenomenului propagandei pentru acest raport.
Cu toate acestea, de cele mai multe ori, nu este vorba de subiecte fabricate, ci de
realități distorsionate, de evenimente care se întâmplă și în prezentarea cărora se
falsifică realitatea, avertizează experții. Din aceste motive, pentru consumatorul final cititor, cetățean, alegător - este grea distincția. Nu însă și pentru canalele media care,
cel puțin teoretic, trebuie să verifice veridicitatea și sursa informației și să o reconfirme.
Nu și atunci când media este parte și vehicul strategic al propagandei, așa cum vom
regăsi în exemplele următoare.
O altă analiză atentă1 a Free Russia Foundation arată care sunt domeniile speculate de
influența rusească atunci când vine vorba de subminarea puterii Occidentului: schimbări
legislative, tensiuni la nivel politic, evenimente la nivel internațional, eșecuri sau
scandaluri punctuale la nivelul unor instituții cheie la nivel european sau global.
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https://www.4freerussia.org/misrule-of-law/

O serie de experți români și internaționali au fost întrebați, în documentarea acestui
raport, în interviuri pe care le puteți regăsi integral pe www.euractiv.ro, despre temele
targhet pentru actorii dezinformării, în special pentru publicul din România și Republica
Moldova.
‘'De fapt, nu este vorba de știri false, așa cum se acreditează de multe ori, ci de
falsificarea unor fapte adevărate, cam la fel cum se falsifică și multe produse de
consum. Pentru ca o informație să fie credibilă, este necesară o doză de adevăr, care
să fie apoi corelată cu cele mai răspândite teorii ale conspirației (conspirația străinilor –
evrei sau arabi, sau maghiari la noi, Soros; conspirația statului paralel/deep state - care
nu este doar un subiect românesc, ci unul preluat, conspirația elitelor trădătoare –
conspirația pro europenilor, a organizațiilor civice; conspirația bogaților, etc.)’'2.
(Cristian Pârvulescu, politolog, România)
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Manuela Preoteasa, Euractiv.ro, Cristian Pârvulescu: Suntem antrenați într-un nou tip de război:
măsuri nemilitare contra proteste, 21 iunie 2019, disponibil la https://www.euractiv.ro/facts-notfake/cristian-parvulescu-suntem-antrenati-intr-un-nou-tip-de-razboi-masuri-nemilitare-contraproteste-14986

‘'Este o evidență că temele elaborate în alte părți au fost adaptate la situația din
România și Moldova pentru a schimba raportul de forțe. Iar în Moldova aceste lucruri au
fost cu atât mai ușor de pus în practică cu cât există, dincolo de fracturile sau clivajele
clasice – urban/rural, centru/periferie, bogați/săraci, laici progresiști/religioși
tradiționaliști – și clivajele lingvistico-culturale rezultate din sovietizare’3'. (Cristian
Pârvulescu, politolog, România)
Set regional de teme, targetate diferit pentru baltici sau grupul de la Visegrad
Identificarea actorilor principali ai dezinformării nu a făcut obiectul
documentărilor acestui raport, însă când vine vorba de Republica Moldova, nu
mai există nicio îndoială că Moscova și acoliți politici la nivel local sunt suspecții
de serviciu. Experți în spațiul ex-sovietic au explicat și de ce propaganda
rusească, prin temele abordate, este eficientă în anumite țări.
‘'În primul rând, trebuie remarcat faptul că redacțiile Sputnik sau alte surse de
propagandă rusească din Europa sunt autonome. Redacția Sputnik de la Chișinău, care
scrie și pentru România și pentru Republica Moldova, este condusă de persoane care
cunosc foarte bine mentalitatea establishment-ului atât de la București, cât și de la
Chișinău, știu cum reacționează formatori de opinie, monitorizează anumite
personalități și au învățat să genereze anumite reacții, controlându-le amploarea. (...)’'4
(Armand Goșu, istoric, Universitatea București)
‘'În al doilea rând, există un set regional de teme. De pildă, abordarea francezilor,
italienilor, spaniolilor de către propaganda rusească e diferită de felul în care sunt
abordați germanii. Și mult mai diferită decât paradigma utilizată în cazul polonezilor,
balticilor etc. În Grupul de la Visegrad, sunt abordări sensibil diferite între Ungaria și
Polonia. Republica Moldova e în altă categorie, a fostelor republici sovietice. Acolo
funcționează propaganda în limba rusă, pentru oameni care au memoria timpurilor
sovietice, care răspund la un anumit tip de stimuli’'5. (Armand Goșu, istoric,
Universitatea București)
‘'Chiar dacă România și Republica Moldova joacă în campionate diferite, există un set
de teme comune, dintr-un trunchi comun, mult mai mare. Există tema unui personaj
diabolic, Soros, care vrea să ne ucidă tradițiile, religia, să ne transforme în gay,
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Manuela Preoteasa, Euractiv,ro, Facts, not FakeInterviu cu Armand Goșu: Dezinformare rusească
din rațiuni locale de câștig electora, 20 iunie 2018, disponibil la https://www.euractiv.ro/facts-notfake/armand-gosu-dezinformare-ruseasca-din-ratiuni-locale-de-castig-electoral-14972
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lesbiene, și să ne oblige la pedofilie. Funcționează în România, în Moldova, dar și alte
țări din Europa Centrală și de Est. Altă temă de propagandă foarte răspândită după
anexarea Crimeei, românii și moldovenii, ca și restul esticilor, sunt carne de tun pentru
americani. Concluzia [acestor teme -n.r.]: "hai să ne înțelegem cu rușii!"
‘’Altă temă comună pentru propagandă rusească în România și Republica Moldova: UE,
Occidentul ne tratează pe toți esticii drept cetățeni de mâna a doua, că ne-am vândut
pe nimic, iar acum țările noastre nu sunt decât o piață de desfacere pentru produse de
calitate inferioară, făcute special pentru niște cetățeni europeni inferiori’’6. (Armand
Goșu, istoric, Universitatea București)
Și totuși, în materie de transmitere și amplificare a mesajelor toxice, a realităților
deformate sau trucate, încă mai sunt resurse pe care autorii propagandei le pot
folosi, avertizează experții care lucrează îndeaproape la analiza și soluțiile pentru
combaterea dezinformării.
‘...deocamdată, posibilitățile aproape nelimitate puse la dispoziție de tehnologie – deep
fakes, influenceri care nu există, dar au zeci de mii de followeri, texte fake, dar total
plauzibile, încă nu au fost testate și utilizate pe scară largă în UE. Din fericire, încă
suntem pe o paradigmă de dezinformare ușor clasică, bazată pe amplificarea, prin
mijloace tehnologice, a unor conținuturi (conturi false, soft-uri de accelerare a circulației
unui conținut digital, generarea de like-uri, share-uri, comentarii etc.). Nu știu dacă
suntem pregătiți, mental și tehnologic, pentru a face față unui eventual nou val al
dezinformării, mult mai tehnologizat, mai automatizat, mai computerizat’. Alina
Bârgăoanu, expert în cadrul grupului la nivel înalt pentru combaterea ştirilor
false, Comisia Europeană
Infrastructura tehnologică pentru dezinformare
De asemenea, avertizează specialiștii, foarte importantă de analizat și de înțeles
este componenta tehnologică - infrastructura tehnologică pe care circulă diverse
narațiuni și, nu neapărat sau nu în aceeași măsură, aceste teme sau narațiuni.
“Mi se pare o direcție potențial mai fertilă, din cel puțin două puncte de vedere.
Scoaterea la suprafață a modalităților tehnologice, a infrastructurii pentru dezinformare
(troli, conturi false, comportamente digitale neautentice, amplificarea artificială a
conținutului, surse de finanțare pentru promovarea publicității politice și electorale) –
dacă se realizează – este dincolo de tăgadă; în al doilea rând, dacă ne axăm pe
teme/narațiuni, și pe unele le clasificăm drept "bune”/"dezirabile”, pe altele
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"rele”/"indezirabile”, putem deschide calea unor abuzuri intelectuale, a unor clasificări
șubrede și, mai ales, deschidem calea pentru ca cineva să poată pretinde că are
monopol asupra "binelui”, "dezirabilului”, chiar asupra "adevărului”7. (Alina Bârgăoanu,
expert în cadrul grupului la nivel înalt pentru combaterea ştirilor false, Comisia
Europeană)
Soluții pentru combaterea dezinformării - realizabile și sustenabile?

1. Consolidarea mass-media independente, profesioniste și puternice
Aceasta este văzută ca o soluție cheie atât de comunitatea internațională, cât și
de către experți internaționali și think tank-uri independente, care au analizat
recent și îndeaproape fenomenul dezinformării. Cu toate acestea, oricât de
frecvent și apăsat apare această ipoteză că principală soluție, ea este dificil de
realizat de manieră sustenabilă. Investiția în conținut media independent și, în
paralel, în formule care să asigure monitorizarea și devoalarea celui toxic este
dificil de asigurat pe termen lung, chiar și pentru o audiență relativ mică, ca în
cazul consumatorilor de media din Republica Moldova.
Există inițiative și platforme care acționează deja în acest sens la nivelul
societății civile din Republica Moldova, însă sustenabilitatea lor financiară este
vitală. Extinderea acestor programe la nivelul micilor comunități este de
asemenea importantă, cetățenii cu acces limitat la surse de informare
independente fiind și cei mai vulnerabili la dezinformare, așa cum vor arăta și
studiile de caz ce însoțesc acest raport.

2. Soluții tehnice pentru a contracara amplificarea tehnologică
Roluri esențiale în dezinformare au răspândirea și amplificarea mesajelor toxice
în special cu ajutorul tehnologiei. Nu este doar mass-media, este și social media,
pentru care Uniunea Europeană a început un program sistematic de analiză,
monitorizare și reglementare - prin Planul de acțiune contra dezinformării și
Pachetul de inițiative privind alegerile. Fenomenul dezinformării este tot mai
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Manuela Preoteasa, Euractiv.ro, Facts, not FakeI nterviu Bârgăoanu, expert Comisia Europeană:
Dezinfomarea evoluează în timp real, în timp ce vorbim, 15.07.2019, disponibil la
https://www.euractiv.ro/facts-not-fake/interviu-alina-bargaoanu-expert-european-dezinfomareaevolueaza-in-timp-ce-vorbim-15253

amplu, soluții tehnice există și punerea lor în practică, deși a luat ceva timp, are
efecte concrete. Numai în prima jumătate a lui 2019, conform datelor centralizate
de un recent raport al Comisiei Europene8:
● Google a luat măsuri împotriva a peste 130.000 de conturi din UE care au
încălcat politicile sale de publicitate pentru a combate prezentarea eronată;
● Facebook a raportat peste 1,2 milioane de acțiuni în UE pentru încălcarea
politicilor privind anunțurile și conținutul;
● Facebook a dezactivat 2,2 miliarde de conturi false numai în primul trimestru al
anului 2019 și a acționat împotriva a 1.574 de pagini, grupuri și conturi non-UE și
168 de pagini, grupuri și conturi din UE cu un comportament neobișnuit care
vizează state membre ale UE;
● Twitter a contestat aproape 77 de milioane de conturi spam sau false;
● Youtube a eliminat peste 3,39 milioane de canale pentru încălcarea regulilor
privind politicii sale de spam și înșelăciune;
Prin aceste mijloace, și nu numai, mesajele propagandei și știrile false ajung la
publicul larg, iar identificarea lor la timp și acțiunile concrete de restricționare a
acestui tip de comportament online sunt esențiale în combaterea propagandei.
3. Soluții pentru a contracara amplificarea socială
Aceasta reprezintă partea cea mai dificilă, acolo unde vorbim și vedem deja
efectele dezinformărilor fie la vot, în alegerile locale sau naționale, fie în
respingerea sau contestarea unor orientări strategice ale electoratului (pro-UE,
pro-NATO, etc.).
Acolo unde tehnologia nu a ajuns, cetățeanul este la fel de expus dezinformării.
Documentarea acestei ultime soluții a fost parte a proiectului în care realizăm
acest raport și unde un grup de jurnaliști, care lucrează de mai bine de patru ani
la informarea publicului din Republica Moldova pe teme europene, a surprins la
firul ierbii efecte ale dezinformării pe anumite teme importante.
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Implementation of the Code of Practice on Disinformation, Report on Progress #EUvsDisinfo, June
2019, Action Plan Against Disinformation, European Commission

Studiu de caz 1: Republica Moldova și NATO
Republica Moldova are un parteneriat cu Alianța Nord-Atlantică, dar rămâne o țară
neutră, care nu-și dorește aderarea la NATO. Niciun guvern, în istoria Republicii
Moldova, nu și-a declarat o prioritate din aderarea la NATO însă, strategic, la fel cum
implementarea continuă a Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană și menținerea
zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană trebuie să rămână prioritare, continuarea
planului individual de acțiuni cu NATO este importantă.
Dezinformarea:
Intențiile NATO în regiune sunt foarte frecvent ținta dezinformărilor, în special pe
canalele media de limbă rusă. Cele mai flagrante au fost analizate și explicate de
platforma EU vs Disinfo - un proiect cheie al grupului de lucru East StratCom al
Serviciului European de Acțiune Externă, înființat în 2015, pentru a răspunde
campaniilor de dezinformare ale Federației Ruse.
01.07.2019 General Staff of National Army prepares Moldova to join NATO
Vedomosti.md, Fondsk.ru
04.03.2019 NATO tanks at Moldova borders
Vedomosti.md, Point, Sputnik Moldova, Ortodoxinfo
06.02.2019 Moldova ready to abandon Transnistria for EU and NATO
Sbobodnaya Pressa Polit Russia Izvestia RIA Novosti Baltnews Moldova
31.01.2019 NATO impoverished Moldova
NTV Moldova, Oficial Moldova, Realitatea live Moldova
Realitatea:
Cetățeni din satul Gaidar, Găgăuzia - loc unde vara aerul era greu de respirat din
cauza unui depozit vechi de 60 de tone de pesticide sovietice care, anul trecut, în
cadrul unui proiect NATO, aceste pesticide au fost evacuate – au fost
transportate pentru distrugere în Polonia. Report.md a vizitat această comunitate
pe 9 mai 2019, când era sărbătoare națională. Un reportaj de Report.md9i poate fi
citit integral aici.
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Violeta Coleșnic, Sclavii propagandei Report.md, publicat la 16 mai 2019 și disponibil la
https://www.euractiv.ro/facts-not-fake/sclavii-propagandei-14522

- Ce știți despre NATO?
- Despre NATO? (...) Este o alianță agresivă. Eu v-am înțeles. Aceasta este o întrebare
provocatoare. Eu tare bine înțeleg subtextul întrebării dvs., așa că țineți minte, noi nu
tindem spre NATO. Este un bloc agresiv. Oriunde este vreun conflict, acolo neapărat
este prezent NATO. Războaiele din Iugoslavia, Iran, Irak sunt provocate de America și
NATO. Noi asta nu vrem!
- Ce părere aveți despre NATO?
Negativă. Noi nu avem nevoie de NATO. Vrem să fim independenți și să nu se bage
nimeni la noi. Unde este NATO, acolo este război.
- Ce știți despre NATO?
- Ceea ce știe toată lumea. Că este o alianță agresivă care ”sugrumă” oamenii de
treabă. Oriunde s-au implicat peste tot au creat haos, mai ales în ultimii ani. Și nu
vorbim doar de Iran sau Irak, dar chiar aici, alături de noi… De exemplu conflictele
armate din Moldova sau Ucraina.
- Păi… pe teritoriul Republicii Moldova staționează ilegal trupele militare rusești, nu ale
NATO, intervine reporterul.
- Da, dar armata rusească nu încurcă nimănui. Ea este prezentă în regiunea
transnistreană, pentru că acolo a avut loc un conflict care și așa nu s-a rezolvat și care
poate oricând să reapară.

Studiu de caz 2: Republica Moldova și piața UE (importuri vs exporturi)
Realitatea:
O serie de publicații, în special în limba rusă, au lansat o serie de ipoteze și publică
periodic analize și comentarii cu informații deformate, false, jumătăți de adevăr care
contestă relațiile și beneficiile apropierii Republicii Moldova de UE. Chiar și atunci când
este vorba de cifre privind importurile și exporturile moldovenești către UE vs către
spațiul ex-sovietic, ele sunt prezentate trunchiat sau parțial.
Conform statisticilor oficiale citate de www.report.md, în primele trei luni ale lui 2019,
Moldova a exportat în țări din UE mărfuri în valoare de 470,8 milioane de dolari (cu
3,6% mai mult față de perioada similară a lui 2018) - ceea ce înseamnă 64,2% din
totalul exporturilor moldovenești10.
Aceeași sursă oficială, pentru aceeași perioadă, arată că țările ex-sovietice (CSI) au
asimilat doar 14% (102,2 milioane dolari) din totalul exporturilor moldovenești – în
scădere cu 10,1%, în comparație cu ianuarie - martie 2018.
Dezinformarea:
Aceste dezinformări sunt în mod constant analizate și explicate de portalul
european EUvsDisinfo11:
29.06.2019 - The Republic of Moldova exports most of the products to the
Russian Federation - Ren TV, Theworldnews.net, Rbc.ru
17.06.2019 - The only benefit from the Association Agreement with the EU for
Moldovans is the ability to care for the elderly in Italy
Sputnik Belarus
05.05.2019 - Moldova imports fewer products from the EU - Infomarket.md Kp.md
06.04.2018 - EU plans to destroy vineyards in Romania, the next one will be the
Republic of Moldova - Moldavskie Vedomosti
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Galina Munteanu, Report.md, „INVAZIA” PRODUSELOR EUROPENE - MIT, PROPAGANDĂ SAU
REALITATE?, Chisinău, 6 iunie 2019, disponibil la
https://www.report.md/economie/Invazia-produselor-europene-mit-propaganda-sau-realitate-997
11
Disinformation cases, disponibile la https://euvsdisinfo.eu/disinformationcases/?text=republic+of+moldova&disinfo_issue=&date=

08.01.2018 Moldova's fruit and vegetable export to Russia was significantly
higher than to the EU - Vesti @Rossiya 1

O campanie indeită și foarte bine targetată a API Chișinău a demontat ipotezele rusești
despre acest subiect în campania STOP FALS, preluată și de Report.md:
“La sfârșitul lunii iunie 2019, într-o știre publicată de portalul rusesc Ren.tv se
menționează că <<80-90% din exporturile Republicii Moldova sunt îndreptate
către Federația Rusă>>. În realitate însă, de câțiva ani, România este țara unde
Republica Moldova exportă cel mai mult. Federația Rusă este lideră doar la
anumite categorii de produse, cum ar fi strugurii sau merele”12.
Datele Biroului Național de Statistică citate de STOP FALS13 arată că cele mai
mari exporturi din țară au mers spre România anul trecut: peste 792 milioane de
dolari SUA, depășind cu peste 377 milioane de dolari exporturile spre țările CSI.
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Rodica Malic / Lilia Zaharia - Stopfals.md, FALS: FEDERAȚIEI RUSE ÎI REVIN 80-90% DIN
EXPORTURILE REPUBLICII MOLDOVA, preluat de Report.md, publicat la 29 iulie 2019 disponibil la
https://www.report.md/stiri/FALS-Federatiei-Ruse-ii-revin-80-90-din-exporturile-Republicii-Moldova-1067
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Raportul ‘'Efecte ale dezinformării în Republica Moldova - Studii de caz: Republica
Moldova și NATO, Republica Moldova și piața UE vs piața rusească’' este
coordonat de experții Centrului Român de Politici Europene - România și Republica
Moldova cu sprijinul echipei de jurnaliști a portalului Report.md: Vitalie Călugăreanu editor coordonator, Galina Munteanu, Elena Cioina, Violeta Coleșnic, Constantin Uzdriș,
asistați de un fotoreporter profesionist, Elena Covalenco. Reportajele și investigațiile în
teren, în documentarea acestui raport au fost realizate de jurnaliștii acestei platforme.
Interviuri cu experți internaționali au fost realizate de Manuela Preoteasa, coordonator
Euractiv România și preluate atât de platforma românească cât și de Report.md.
Coordonatoarea raportului, Bianca Toma (CRPE) este director de programe al think
tank-uiui românesc Centrul Român de Politici Europene și responsabil de programe
pentru Republica Moldova.
Report md este o platformă online lansată în martie 2016 dedicată jurnalismului
independent în Republica Moldova cu o echipă specializată pe zona de afaceri
europene, fact-ckeching, cu o echipă de ziariști profesioniști, selectați în bază de
concurs și instruită în o serie de trainiguri specializate.
Misiunea report.md este publicarea de știri, reportaje, investigații jurnalistice, materiale
cu tematică europeană pentru aduce în actualitatea din Republica Moldova o sursă
sigură de informație, de a zădărnici tentativele de manipulare și de a cultiva un
consumator de presă rezistent la propaganda nocivă.

Disclaimer
Acest raport apare în cadrul proiectului "DGcademy Facts - not Fake / Tools for
Moldovan journalists to combat disinformation and propaganda", sprijinit de
National Endowment for Democracy și implementat de Asociația Digital Bridge cu
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