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Rezumat
Obiectivul principal al articolului constă în analiza coeziunii sociale a populației din 
Republica Moldova în contextul pandemiei de coronavirus. Definind coeziunea socială 
din perspectiva capitalului social, a asigurării solidarității sociale și bunăstării sociale, 
autorii analizează gradul de mobilizare al autorităților guvernamentale, donatorilor, 
organizațiilor nonguvernamentale și societății civile în vederea combaterii efectelor 
negative ale pandemiei și asigurării echității sociale. În articol sunt analizate de asemenea 
percepțiile populației privind impactul socioeconomic al pandemiei, nivelul de siguranță 
al diferitor grupuri de populație în condiții noi, încrederea populației în diferite instituții 
sociale și autorități. Concluzia de bază a autorilor constă în faptul că, în situația de a 
supraviețui, grupurile sociale manifestă un grad mai mare de cooperare, coeziunea socială 
contribuind la reducerea percepțiilor riscurilor și fricii, iar încrederea în sprijinul social 
mărește gradul de implicare al populației în soluționarea problemelor. 
Cuvinte-cheie: coeziune socială, solidaritate socială, capital social, pandemie, mobilizare 
socială.

Summary
The main objective of the article is to analyze the social cohesion of the population of the 
Republic of Moldova in the context of the Coronavirus pandemic. Defining social cohesion 
from the perspectives of social capital, social solidarity and social welfare, the authors 
analyze the degree of mobilization of government authorities, donors, non-governmental 
organizations and civil society to combat the negative effects of the pandemic situation 
and to ensure social equity. The article analyzes the population’s perceptions of the socio-
economic impact of the pandemic, the level of security of different population groups in 
new conditions, the public’s trust in various social institutions and authorities. The basic 
conclusion of the authors is that the social groups in a position to survive show a greater 
degree of cooperation, social cohesion contributing to reducing the perceptions of risks 
and fears, and trust in social support increases the degree of involvement of population in 
solving problems.
Keywords: social cohesion, social solidarity, social capital, pandemic, social mobilization.
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Noțiunea de coeziune socială

În literatura de specialitate nu există o noțiune unică și bine defi nită a coeziunii 
sociale, aceasta fi ind interpretată în funcție de disciplina de studiu. Cu toate acestea, 
putem menționa că la baza dezvoltării conceptului de coeziune socială au stat cerce-
tările sociologice și psihologice cu referință la dinamica grupurilor sociale. În acest 
context menționăm cercetarea psihologei mulțimilor de Gustav le Bon (1896), care 
analizează infl uența mulțimii asupra comportamentului individului; studiile lui Emil 
Durkheim (1897) asupra fenomenului suicidului, în conformitate cu care se ajunge 
la ipoteza că rata suicidului în diferite colectivități depinde de gradul de solidaritate 
dintre membrii acestor colectivități; cercetările experimentale ale lui Iacob Moreno 
( 1934) asupra dinamicii dezvoltării relațiilor în grupuri și infl uența acestora asupra 
comportamentului indivizilor; studiile lui Leon Festinger, care au dus la formalizarea 
teoriei coeziunii de grup și în conformitate cu care coeziunea este un fenomen-cheie 
al continuității statutului de membru, cimentul care unește membrii unui grup și 
menține relațiile dintre aceștia. Un aport considerabil la dezvoltarea noțiunii de coe-
ziune socială l-au adus și cercetările asupra rețelelor sociale [5, pp.31-47].

Jane Jenson, în lucrarea sa privind cartografi erea coeziunii sociale, defi nește coe-
ziunea socială drept un proces continuu de dezvoltare a unei comunități umane cu 
valori împărtășite, provocări împărtășite și oportunități egale, care se bazează pe 
încredere, speranță și reciprocitate. Totodată, cercetătorul identifică cinci dimen-
siuni de bază pentru măsurarea coeziunii sociale, și anume: 1) apartenență/izo-
lare, 2)includere/excludere, 3) participare/neimplicare, 4) recunoaștere/respingere,
5) legitimare/non legitimare [28, p.29].

Paul Bernardt (1999) dezvoltă în continuare abordările lui Jenson. El propune 
măsurarea coeziunii sociale din două perspective: a sferelor sociale (economică, po-
litică, socială, culturală) și a relațiilor sociale (la nivel de atitudini și comportamente). 
În consecință, Bernardt propune 6 dimensiuni pentru măsurarea coeziunii sociale:
1) inserție/excludere, 2) legitimare/non-legitimare, 3) recunoaștere/respingere,
4) egalitate/inegalitate, 5) participare/pasivitate, 6) afi liere/izolare. Bernardt conside-
ră coeziunea socială drept un quasi concept , o construcție mentală hibridă dezvolta-
tă de jocurile politice, care se bazează pe analiza datelor în anumite contexte. Această 
construcție este fi resc să rămână nedefi nită pentru a putea fi  adaptată la necesitățile 
acțiunii politice [4]. 

Andy Green și Jan Germen Janmaat menționează că, coeziunea socială inclu-
de anumite caracteristici societale ce țin de atitudini și comportamente și anumite 
instituții și mecanisme sociale. Astfel, atitudinile și comportamentele caracteristi-
ce coeziunii sociale includ: valori și obiective împărtășite ( precum ar fi  libertatea, 
democrația, meritocrația, egalitatea); senzația de apartenență și identitate comună 
(inclusiv identitatea națională și alte forme de identitate); toleranța și respectul pentru 
alte persoane; încrederea interpersonală și instituțională; cooperarea civică; participa-
rea civică activă; comportamente în acord cu legislația (rata redusă a criminalității). 
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Cu referință la instituțiile și mecanismele sociale, autorii în cauză menționează ur-
mătoarele: mecanismele de împărtășire a riscurilor și de asigurare a protecției sociale 
( stat bazat pe bunăstare socială); mecanismele de redistribuire (cum ar fi  taxele) 
pentru a asigura egalitatea și echitatea oportunităților; și mecanismele de soluționare 
a confl ictelor [24, pp 6-7].

Consiliul Europei defi nește coeziunea socială drept capacitatea societății de a asi-
gura bunăstare pentru toți membrii, minimalizând disparitățile și excluzând mar-
ginalizarea. În acest context, coeziunea socială este defi nită ca o fi nalitate, care asi-
gură bunăstare tuturor membrilor societății în baza următoarelor principii: acces 
egal la drepturi și resurse, o atenție deosebită fi ind acordată grupurilor vulnerabile; 
împărtășirea responsabilităților; abordare activă bazată pe participare și reconciliere; 
managementul balanței dintre interese, generații și domenii de acțiune [22, p 14]. 

Comisia Europeană subînțelege prin coeziune socială suportul mutual și solida-
ritatea și indică că aceasta poate și trebuie să fi e măsurată în baza unor indicatori 
economici și sociali bine defi niți, care să scoată în evidență dezvoltarea armonioasă 
a regiunilor economice și a mediilor de reședință bazată pe reducerea disparităților 
sociale și economice [23, pp 13-14]. 

Raportul OECD Perspective asupra dezvoltării globale 2012 menționează că o 
societate cu un grad înalt de coeziune se caracterizează prin nivel înalt de incluziune 
socială, capital social, și mobilitate socială [38] . Gradul de coeziune socială la nivel 
de țări poate fi  măsurat în baza unor indicatori caracteristici celor trei dimensiuni 
menționate mai sus. Astfel, incluziunea socială poate fi  măsurată în baza indicatori-
lor nivelurilor de sărăcie absolută și relativă, a inegalității veniturilor dintre grupurile 
sociale, a curbei de incidență a creșterii. Capitalul social poate fi  măsurat în baza 
gradului de participare civică, încrederii, sprijinului din partea rețelelor sociale, mo-
ralului fi scal. Mobilitatea socială inter-generațională poate fi  măsurată în baza veni-
turilor sau nivelurilor de educație, iar cea intra-generațională – în baza potențialului 
de creștere pe scara socială. Dimensiunile coeziunii sociale trebuie să fi e măsurate 
nu doar în baza indicatorilor obiectivi, dar și în baza percepțiilor populației, inclu-
siv a percepțiilor subiective despre bunăstare [33]. În conformitate cu documentele 
OECD, domeniile de politici care contribuie la dezvoltarea coeziunii sociale sunt 
politicile din domeniile: fi scal, muncii și protecției sociale, educației, echității gender.

Coeziunea socială este analizată de diferiți cercetători în diferite contexte. Rapor-
tată la aspectele cercetării noastre, un anumit interes prezintă studiile coeziunii soci-
ale în situații excepționale provocate de calamități naturale sau sociale. Astfel, aceste 
cercetări denotă că oamenii manifestă un grad mai mare de cooperare în condițiile 
în care sunt în situația de a supraviețui [6], și că coeziunea socială contribuie la 
reducerea percepției riscurilor și a fricii, iar încrederea în sprijinul social mărește 
gradul de implicare în soluționarea problemelor [1]. 

Pornind de la constatările de mai sus, care ne-au servit drept ipoteză, vom încerca 
în articolul de față să analizăm gradul de coeziune socială a populației din Repu-
blica Moldova în condiții sociale excepționale, cum ar fi pandemia COVID-19. 
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Astfel, coeziunea socială va fi  cercetată din următoarele perspective: mobilizarea 
autorităților publice în stoparea răspândirii pandemiei, mobilizarea donatorilor și 
a societății civile, percepțiile populației privind impactul COVID asupra calității 
vieții lor și rețelele sociale de suport. Metodologia cercetării: analiza de conținut a 
documentelor de politici, siturilor web, materialelor din mass media tradițională și 
on-line, ancheta administrată online pe un eșantion de 1100 de persoane, analiza 
comparativă a cercetărilor sociologice efectuate de alte companii. 

Limitări ale cercetării on-line : structura eșantionului este alcătuită preponderent 
din persoane care au acces la computer și la internet. Limitările sunt compensate 
într-o anumită măsură de utilizarea prin comparație a datelor statistice, a rezultate-
lor altor cercetări, precum și prin analiza de conținut a documentelor. 

Mobilizarea structurilor guvernamentale în prevenirea răspândirii pandemiei 
La 10 mai 2020, în Republica Moldova erau în total 4927 de cazuri înregistrate de 
COVID-19, conform datelor MSMPS [39]. Numărul total de teste efectuate era de 
31111. Deci, circa 16% din cei testați au fost depistați contaminați cu COVID-19. 
Analiza evoluției zilnice a cazurilor de contaminare, începând cu 9 martie 2020, de-
notă o curbă neliniară, cu cele mai puține persoane înregistrate la 12 și 17 martie – 
câte o persoană, și cu cele mai multe persoane contaminate înregistrate la 25 aprilie –
194 [20]. Numărul total de persoane vindecate la 10 mai 2020 era de 1958, ceea ce con-
stituia 40% din cazurile infectate, iar numărul deceselor – de 169, ceea ce constituia 3% 
din numărul persoanelor infectate. Cadrele medicale reprezentau 24% din numărul 
persoanelor infectate. În funcție de vârstă, 7% din persoanele infectate erau în vârstă 
de până la 19 ani, 10% – între 20-29 ani, 34% – între 30-49 ani, 24% – între 50-59 ani 
și 26% – aveau peste 60 ani. Deci, practic, 50% din persoanele infectate erau până la 
vârsta de 50 de ani și 50% – după vârsta de 50 de ani, fapt ce confi rmă încă o dată ipote-
za că pandemia nu este specifi că mai mult persoanelor în vârstă. În funcție de sex, 54% 
din cazurile contaminate erau femei, și 46% – bărbați. 91% din persoanele infectate au 
fost contaminare local și doar 9% – de la cazurile de import [20]. 

În rezultatul analizei Hotărârilor Comisiei Naționale extraordinare de sănătate 
publică [25] și a deciziilor aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale a Republicii 
Moldova [21] în perioada 2 februarie 2020 – 12 mai 2020, am constatat, că acțiunile 
autorităților naționale în vederea prevenirii răspândirii epidemiei de Coronavirus 
pot fi  divizate în 5 etape : 1) etapa premergătoare Codului galben (până la 24 februa-
rie 2020), 2) etapa de Cod galben ( 24 februarie − 3 martie), 3) etapa de Cod porto-
caliu ( 8-12 martie), 4) etapa de Cod roșu (13-16 martie) , 5) etapa Stării excepționale 
(17 martie-15 mai). 

La etapa premergătoare Codului galben ( până la 24 februarie), Guvernul Repu-
blicii Moldova a evaluat riscul pandemiei pentru sănătatea publică, monitorizând 
situația epidemiologică din Republica Moldova , precum și situațiile din alte țări, în 
special cele în care munceau cei mai mulți emigranți din Republica Moldova, cum ar 
fi  Italia, Rusia, Germania, Portugalia, Spania etc. Ministerele și instituțiile de resort, in-
clusiv Autoritatea Aeronautică Civilă, au fost obligate să instruiască lucrătorii privind 
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manifestările clinice ale bolii, măsurile de izolare ale persoanelor, regulile de utilizare 
a echipamentului de protecție și să detecteze persoanele cu febră și tuse ce călăto-
resc prin punctele de trecere ale frontierei de stat. Instituțiile medico-sanitare au fost 
obligate să evalueze stocurile de material și echipamente de protecție și să desemneze 
spații separate pentru izolarea persoanelor infectate cu COVID-19.

La 24 februarie este declarat Cod galben de alertă la nivel național. Autoritățile 
naționale responsabile sunt obligate să înceapă depistarea activă a cazurilor sus-
pecte de boală și să raporteze zilnic Agenției Naționale de Sănătate Publică despre 
persoanele suspecte de infectarea cu COVID-19 depistate la frontieră. Persoanele 
care soseau din țările afectate cu COVID-19 trebuiau să îndeplinească o Fișă epi-
demiologică pentru pasageri și călători. Persoanele potențiale infectate urmau să fi e 
direcționate pentru îngrijiri medicale, iar dacă ele refuzau, autoritățile de frontieră 
trebuiau să informeze urgent ANSP. Începând cu 25 februarie, MSMPS a organizat 
zilnic la orele 7.30 dimineața ședințe de informare reciprocă despre situația pande-
mică. La 26 februarie, consumatorii de telefonie mobilă au primit mesaje de alertă 
din partea MSMPS cu îndemnarea de a suna la Serviciul de urgență în condițiile 
în care au tuse sau s-au întors din zone afectate de Coronavirus și se simt rău.
La 7 martie a fost anunțat primul caz de Coronavirus în Republica Moldova. Persoana 
infectată era o femeie de 48 de ani care s-a întors din Italia și a fost preluată de serviciul 
de urgență direct de pe pista de aterizare.

La 8 martie autoritățile declară Cod portocaliu de alertă și sunt declanșate toate 
acțiunile specifi ce acestei situații de criză. Între 8 și 12 martie au fost depistate încă 6 
cazuri de infectare cu COVID-19. Poliția de frontieră este obligată să asigure scree-
ning-ul și categorisirea persoanelor care vin din orașe/state infectate cu COVID-19 
și prezintă simptome respiratorii prin completarea Fișei epidemiologice. Ministerul 
Justiției, Ministerul Afacerilor Interne, MSMPS elaborează proiectul de suplinire a 
legislației contravenționale și penale pentru penalizarea cazurilor de nerespectare a 
măsurilor restrictive (încălcarea regimului de carantină, prezentarea informațiilor 
eronate, răspândirea intenționată a infecției). Este sistat transportul aerian cu Ita-
lia, operatorii aerieni sunt obligați să nu permită îmbarcarea persoanelor care vin 
cu escală din Italia. Este interzisă în perioada 10 martie – 1 aprilie organizarea și 
desfășurarea manifestărilor/măsurilor/întrunirilor în masă cu participarea unui nu-
măr mai mare de 50 de persoane, cu revizuirea ulterioară a termenului menționat, 
în funcție de situația epidemiologică. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
suspendă procesul educațional în toate instituțiile de învățământ până la 22 martie, 
această perioadă fi ind extinsă mai apoi până la fi nele anului de studii. Persoanelor 
afl ate în autoizolare le este interzisă părăsirea Republicii Moldova. 

 La 13 martie este declarat Cod roșu de alertă. În perioada 13-16 martie sunt de-
pistate încă 23 de cazuri noi de COVID-19. La 16 martie numărul total de persoane 
infectate este de 29. În această perioadă este aprobat Planul de pregătire și răspuns la 
infecția cu Coronavirus de tip nou (COVID-19). Este sistată activitatea unor punc-
te de trecere a frontierei de stat pe segmentul moldo-român și moldo-ucrainean, 
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sunt sistate cursele aeriene regulate cu un șir de țări în care este depistat Coronavi-
rus. Începând cu 16 martie este interzis operatorilor aerieni de a îmbarca călători de 
altă cetățenie decât cea moldovenească care vin către Republica Moldova. Este sistată 
activitatea localurilor de agrement, recreere, sălilor de sport, cinematografelor, săli-
lor de concert până la data de 1 aprilie. Companiile transportatoare de pasageri sunt 
obligate să dezinfecteze unitățile de transport după fi ecare rută. Sunt sistate până la 
31 martie toate serviciile religioase. Sunt stabilite măsuri și reguli de comportament 
pentru persoane fi zice. Astfel, persoanele întoarse de peste hotare sunt obligate să stea 
în autoizolare pentru 14 zile la domiciliu, să-și monitorizeze temperatura și să evite 
contactele cu alte persoane. Este sistată activitatea tuturor unităților de comerț, în afară 
de cele care fac comerț cu produse alimentare, farmaceutice și petroliere. Datele despre 
toți călătorii transportați din țările cu focar de Coronavirus sunt transmise Inspectora-
tului General al Poliției de Frontieră și Agenției Naționale de Sănătate Publică. 

Începând cu 17 martie, este declarată stare excepțională. Toate cursele aeriene și 
rutele feroviare internaționale sunt sistate. Cetățenilor străini este interzisă trecerea 
frontierei de stat înspre Moldova. Este sistată activitatea piețelor comerciale și acti-
vitatea tuturor unităților de alimentație publică. Începând cu 23 martie instituțiile și 
serviciile publice trec la activitatea în regim special de lucru ( de la orele 7.30 până la 
orele 16), cu posibilitatea efectuării unor activități online. Instituțiile medico-sani-
tare sunt obligate să asigure asistență oricărei persoane infectate cu COVID-19, in-
diferent de faptul dacă are asigurare medicală. Curse aeriene charter sunt autorizate 
de către Comisia pentru situații excepționale pentru a aduce persoanele din alte țări 
acasă. Începând cu 25 martie și până la 27 aprilie este interzis persoanelor cu vârsta 
de peste 63 de ani afl area în afara domiciliului fără necesitate stringentă, precum și 
afl area persoanelor în spații publice (parcuri, păduri, terenuri de joacă etc.). Servi-
ciul de Informații și Securitate aprobă lista de surse online care promovează știri false 
și sursele date sunt blocate. Sunt luate anumite măsuri de protecție a populației vul-
nerabile , precum transferul prestațiilor sociale la conturile bancare salariale; distri-
buirea la domiciliu de către Posta Moldovei a pensiilor și indemnizațiilor; bugetarii 
sunt trimiși în concedii de trei săptămâni cu păstrarea integrală a salariilor; gradul 
de dizabilitate a persoanelor este prelungit din ofi ciu până la expirarea termenului de 
urgență și persoanele continua să fi e asigurate cu pensii și prestații. Pentru angajații 
medicali infectați cu COVID-19 la serviciu este stabilită indemnizația unică de 16 
mii de lei. Ministerul Finanțelor alocă 19.5 milioane lei pentru procurarea respira-
toarelor și 5.4 milioane lei pentru procurarea combinezoanelor de protecție. Este in-
stituită instituția sanitară COVID-19 în incinta Centrului Internațional de Expoziții 
Moldexpo. Persoanele care se întorc în Moldova și nu au asigurare medicală sunt obli-
gate să procure asigurarea. Începând cu 8 aprilie se interzice desfășurarea comerțului 
online pentru toate mărfurile cu excepția produselor alimentare și farmaceutice, pre-
cum și deplasarea persoanelor în grup mai mare de două persoane, inclusiv în vehi-
cul. Unitățile comerciale sunt obligate să presteze servicii în echipament de protecție 
(mască, mănuși). În cadrul Cancelariei de Stat este creat Centrul de coordonare a 

Revista  NR 1_2020.indd   133Revista  NR 1_2020.indd   133 13.08.2020   10:34:4713.08.2020   10:34:47



134

Ludmila Malcoci, Victor Moraru

asistenței externe pentru eliminarea consecințelor COVID-19. Din 10 aprilie 2020 
se stabilește spor lunar la salariu în mărime de până la un salariu pentru lucrătorii 
medicali din prima linie și 50% spor la salariu pentru asistența medicală urgentă și 
pentru asistența medicală primară implicate nemijlocit în acordarea asistenței me-
dicale pacienților cu COVID-19. Este instituit mecanismul de subvenționare pentru 
întreprinderile și organizațiile necomerciale care sunt în șomaj tehnic (returnarea 
impozitelor , taxelor și asigurărilor medicale și sociale în mărime de 60% – 100% 
pentru perioada de urgență). Este instituit ajutorul de șomaj pe perioada de urgență 
în mărime de 2775 lei, inclusiv pentru persoanele întoarse de peste hotare prin de-
punerea cererii online. Începând cu luna aprilie, venitul lunar minim garantat este 
de 1300 de lei și cuantumul venitului lunar minim garantat pentru fi ecare copil este 
de 75% inclusiv pentru luna in care se scoate starea de urgență. Dreptul la ajutor 
social care expiră se extinde pe toată perioada stării de urgență. Este anulată testarea 
națională pentru ciclul primar și examenele gimnaziale de absolvire. 

Începând cu 27 aprilie, autoritățile guvernamentale încep să reducă unele 
restricții. Astfel, din 27 aprilie persoanele fi zice au dreptul să se plimbe în locuri 
publice în grupuri nu mai mare de trei persoane. Din 4 mai este reluată activitatea 
tuturor unităților comerciale cu excepția centrelor comerciale și a piețelor. Sunt luate 
măsuri de susținere a personalului din centrele de plasament pentru persoane cu 
dizabilități și bătrâni. Astfel, în cazul internatelor din Brânzeni si Cocieri, unde au 
fost depistate focare de COVID-19, personalul este remunerat cu spor la salarii de 
până la 100%, iar în cazul altor centre de plasament - cu până la 50%. Personalul din 
centrele de plasament în perioada de urgență sunt asigurate cu hrană și echipament 
de protecție. Titularilor de patent de întreprinzător li se acordă ajutor de șomaj unic 
în mărime de 2775 lei cu condiția că în martie nu au avut vânzări. Din 5 mai se permit 
întruniri religioase în aer liber cu păstrarea distantei fi zice. 

Analiza paginilor web ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale,
Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, Ministerului Afacerilor Interne, Agenției 
Naționale de Sănătate Publică, precum și a altor situri ale instituțiilor guvernamen-
tale în perioada februarie – mai 2020 denotă faptul că autoritățile guvernamentale 
din Republica Moldova au acordat și continuă să acorde o atenție sporită informării 
populației despre situația la zi privind infectarea cu COVID-19, precum și despre 
măsurile de protecție împotriva COVID-19. În acest context menționăm crearea 
unui grup de lucru al comunicatorilor la nivel național prin unirea eforturilor tutu-
ror ministerelor de resort, ale comunității științifi ce și autorităților publice locale în 
vederea elaborării și implementării în comun a unui plan de comunicare național în 
contextul pandemiei [11], adaptarea și menținerea Platformei de informare online 
ArcGIS COVID-19 , un produs comun al companiei Esri (SUA) și Institutului John 
Hopkins (SUA), utilizat în prezent în peste 100 de țâri din lume pentru a monitori-
za epidemia de Coronavirus. Platforma prezintă mai mulți indicatori, printre care: 
numărul cazurilor noi de îmbolnăvire cu COVID-19 confi rmate și suspecte, numă-
rul deceselor, numărul persoanelor recuperate. Datele sunt dezagregate după vârstă, 
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sex, raion, timpul înregistrării cazului (ziua/luna), inclusiv cazurile confi rmate în 
rândul femeilor însărcinate, ceea ce permite înțelegerea detaliată a situației. Datele 
sunt publicate de două ori pe zi – dimineața, în intervalul 7-8 și seara, în intervalul 
17 :00 – 18 :00. Din 16 aprilie Platforma este tradusă și în limba rusă. La 12 mai 2020 
numărul de vizualizări a platformei era mai mare de 1.4 milioane [12]. MSMPS zil-
nic elaborează și distribuie declarații de presă și comunicate de presă despre situația 
pandemică din Republica Moldova. Pe pagina web a MSMPS au fost publicate banere 
care combat stereotipurile privind căile de infectare și tratamentul persoanelor infec-
tate cu COVID [2]. 

Dispozițiile Comisiei pentru situații excepționale sunt publicate pe pagina web a 
Guvernului Republicii Moldova - https://gov.md/ro/content/informatii-privind-co-
ronavirus. 

Pe pagina web a Ministerului Afacerilor Interne periodic sunt publicate rapoarte 
de monitorizare a respectării de către cetățeni a măsurilor de protecție în perioada 
stării de urgență și prevenirea răspândirii infectării [10], iar pe pagina web a Minis-
terului Afacerilor Externe și Integrării Europene - informația utilă pentru cetățenii 
Republicii Moldova afl ați în alte țări , cum ar fi  Lista ambasadelor și consulatelor cu 
telefoanele de urgență [29] și telefonul Centrului de apel gratuit. 

Așadar, în rezultatul analizei acțiunilor întreprinse de instituțiile guvernamentale 
în perioada de pandemie, putem menționa faptul că Guvernul a acționat în confor-
mitate cu legislația în vigoare cu referință la stările de urgență, concentrând toa-
te eforturile în direcția stopării răspândirii infectării cu COVID-19. Activitățile de 
bază ale Guvernului s-au axat pe mobilizarea tuturor structurilor guvernamentale, 
care au acționat concertat sub conducerea nemijlocită a Comisiei pentru Situații 
Excepționale; elaborarea și implementarea pe etape a unui plan de acțiuni bazat pe 
recomandările Organizației Mondiale a Sănătății în vederea prevenirii răspândirii 
epidemiei; monitorizarea strictă a implementării tuturor acțiunilor restrictive; mo-
bilizarea resurselor umane și fi nanciare interne pentru a acoperi anumite nevoi de 
materiale și echipament de protecție; implementarea unor mecanisme efi ciente de 
informare a populației generale despre situația la zi și organizarea unor campanii 
ample de informare despre căile de infectare și tratamentul persoanelor infectate. 

Mobilizarea donatorilor și a societății civile 
în stoparea răspândirii pandemiei 

Analiza paginilor web ale organizațiilor donatoare din Republica Moldova și a 
materialelor din mass-media online denotă mobilizarea activă a țărilor donatoa-
re în vederea susținerii Guvernului Republicii Moldova în stoparea pandemiei de
COVID-19 și eliminarea consecințelor nefaste ale acesteia asupra economiei și gru-
purilor de populație. 

 Majoritatea țărilor donatoare și-au revăzut programele și proiectele implemen-
tate în Republica Moldova și au identifi cat resurse fi nanciare necesare pentru a acor-
da suportul necesar de urgență populației. Astfel, de exemplu, Biroul de Cooperare 
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ale Elveției, prin intermediul Proiectului „Viața sănătoasă”, au procurat și distribuit 
63700 măști medicale, 54600 de mănuși nitril și 760 litri de dezinfectant în 68 de cen-
tre de sănătate și 211 ofi cii ale medicilor de familie din zece raioane [13]. Ambasa-
da Chinei în Moldova a donat Republicii Moldova 1500 de teste pentru depistarea
COVID-19 [14]. Republica Populară Chineză a donat 3 tone de ajutor umanitar sub 
formă de echipamente de protecție individuală pentru personalul medical: combine-
zoane de unică folosință, mânuși sterile, măști medicale, măști de protecție respiratorie, 
bahile, ochelari medicali de protecție și termometre cu infraroșu [15]. Republica Turcia 
a donat un lot de echipamente medicale, alcătuit din 30 000 unități măști N95, 10.000 
unități combinezoane de protecție, 5000 unități ochelari de protecție, 10.000 perechi 
de mănuși, 10.000 unități saboți, 1 tonă dezinfectant pentru mâini pentru instituțiile 
medico-sanitare publice și asistența medicală primară” [16]. România a susținut Repu-
blica Moldova cu resurse umane califi cate - un grup de medici și asistenți medicali au 
acordat ajutor în spitale timp de 15 zile, începând cu 30 aprilie [17] și cu un ajutor uma-
nitar în sumă de 3.5 mil. Euro, care conține 500.000 de măști FFP2, 200.000 de mănuși 
de protecție, 25.000 de combinezoane, 5.000 de ochelari de protecție, 5.000 de viziere, 
medicamente, alcool sanitar și peroxid de hidrogen [18]. Republica Federală Germană 
a acordat un ajutor umanitar de 50 mii Euro sub formă de costume de protecție pentru 
personalul medical, care au fost fabricate de către o întreprindere din Moldova [9].

Uniunea Europeană a identifi cat și a alocat Republicii Moldova 87 milioane de 
Euro pentru ajutorul de urgență. Fondurile sunt reorientate din alocările anuale in-
dicative din bugetul UE pentru anii 2016-2020, precum și din bugetele proiectelor 
și programelor UE în derulare pentru a sprijini necesitățile imediate pentru sectorul 
de sănătate. Un exemplu este suportul oferit autorităților de programul UE „Măsuri 
de promovare a încrederii” prin acoperirea cheltuielilor de cazare pentru perso-
nalul medical care activează în Zona de Securitate, dar locuiește în partea stângă 
a Nistrului. De asemenea, au fost oferite echipamente de protecție și echipament 
medical pentru centrele medicale de pe ambele maluri ale Nistrului și persoanele 
din prima linie din 90 de localități din raioanele Ungheni și Cahul. Acest ajutor 
este susținut și din cadrul programului #EU4Moldova: regiuni-cheie [32]. De ase-
menea, UE, în comun cu statele membre a anunțat la 30 martie că a identificat 
840 milioane de Euro destinate țărilor din Parteneriatul Estic, inclusiv Republica 
Moldova, care vor fi alocate pentru sistemul de ocrotire a sănătății, dezvoltarea 
IMM-urilor, susținerea organizațiilor societății civile în acordarea suportului 
grupurilor vulnerabile. La 8 aprilie 2020, în rezultatul videoconferinței cu miniștrii 
de Externe UE, Comisia Europeană anunța extinderea pachetul de răspuns global 
al UE la pandemia COVID-19 până la 15.6 miliarde EUR, mărind asistența de 
urgență pentru țările Parteneriatului Estic de la 840 milioane la 963 milioane EUR. 
La 22 aprilie, Comisia Europeană anunță un pachetului de asistență macrofinanci-
ară (Omnibus) în valoare totală de 3 miliarde EUR pentru 10 țări din vecinătatea 
UE, inclusiv 100 milioane EUR pentru Republica Moldova. Aceste fonduri vor fi 
puse la dispoziție timp de 12 luni sub formă de împrumut în condiții preferențiale 
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și vor complementa creditele de urgență oferite de FMI pentru a acoperi necesitățile 
de finanțare imediată ale bugetului, care să permită atenuarea consecințelor socio-
economice negative ale pandemiei COVID-19 [32].

Analiza comunicatelor de presă și a materialelor din mass-media denotă că 
organizațiile de business, societatea civilă, organizațiile religioase, persoanele fi zice de 
asemenea s-au solidarizat pentru a acorda suport în lupta cu pandemia COVID-19. 
Astfel, 267 de donatori au efectuat peste 1118 acte de donație sub formă de echipamen-
te medicale, echipamente de protecție și dezinfectante [7]. Orange Moldova a donat
15 mii mănuși de protecție, 15 mii respiratoare, 15 mii costume cu nivel înalt de 
protecție, 15 mii încălțăminte de protecție și 2000 de viziere. Mold Retail Group a do-
nat 15 mii de respiratoare. UNICEF Moldova a oferit ochelari de protecție, măști, res-
piratoare, termometre non contact cu infraroșu [8]. Fundația Soros-Moldova a creat 
un fond de 100 mii de dolari pentru susținerea Republicii Moldova în lupta cu răspân-
direa noului tip de Coronavirus. Mai bine de jumătate din acest fond de urgență a fost 
donat inițiativei civice „Împreună pentru voi”, care a procurat echipament de protecție 
și dezinfectați pentru Inspectoratul General al Poliției și Administrația Națională a Pe-
nitenciarelor [19]. Din aceste resurse Fundația Soros-Moldova a oferit tehnică de cal-
cul pentru 20 de licee [30] și echipamente de protecție și dezinfectante pentru serviciile 
comunitare pentru persoane cu dizabilități și copii din familii vulnerabile. 

Organizații ale societății civile precum Parteneriate pentru fi ecare copil, Copil, 
Comunitate, Familie, Keystone Moldova s-au încadrat activ în susținerea continuă a 
persoanelor cu dizabilități și a copiilor din familii vulnerabile. Aceste organizații, de 
rând cu identifi carea și distribuirea echipamentelor de protecție și a dezinfectantelor 
pentru serviciile sociale care au fost create cu suportul lor de-a lungul anilor, au ofe-
rit asistență psihologică și specializată personalului din serviciile sociale comunitare. 
Keystone Moldova a identifi cat posibilități tehnice și resurse umane de a presta online 
de la domiciliu serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități 
susținut fi nanciar de MSMPS. Serviciul dat a fost prestat pe toată perioada pandemiei 
24 din 24 de ore, 7 zile în săptămână. De asemenea, organizațiile date au oferit instruiri 
reprezentanților administrațiilor publice locale și organizațiilor nonguvernamentale în 
prestarea serviciilor sociale grupurilor vulnerabile pe timp de pandemie. 

Un grup de inițiativă alcătuit din persoane fi zice a pornit o campanie de colectare de 
fonduri „Împreună pentru voi”, pentru a susține personalul medical implicat în lupta 
cu Corona virusul. Lansată pe platforma Gofundme, campania a avut drept scop col-
ectarea a o sută de mii de lire, bani care au fost utilizați pentru procurarea lucrurilor 
necesare pentru medici, printre care apă, ceai, săpun, produse alimentare, dezinfectanți. 
Organizatorii au conlucrat cu șefi i de spitale și Ministerul Sănătății [26].

Un grup de voluntari din Chișinău au acordat suport persoanelor din zona de 
risc de comun acord cu serviciile de asistență socială. Ei au oferit suportul lor per-
soanelor în vârstă și celor cu dizabilități cu risc sporit de infectare în aprovizionarea 
cu produse alimentare, medicamente și alte material indispensabile. Totodată au 
oferit și consultanță psihologică [27]. 
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Psihologii din Republica Moldova au creat un grup de prim ajutor psihologic pe 
Facebook- Psycovid pentru susținerea psihologică gratuită a persoanelor care au ne-
voie de consiliere psihologică pe timp de pandemie [34]. Grupul, creat la 25 martie, 
întrunea la 15 aprilie 154 de psihologi cu experiență. Registrul psihologilor voluntari 
cu datele de contact a fost distribuit pe toate rețelele sociale. 

De asemenea, pe Facebook a fost creat un grup de ajutor reciproc Chișinău-HELP 
pe 2 aprilie 2020, alcătuit inițial din șoferi voluntari care își propuneau suportul per-
soanelor vulnerabile [35]. La 12 mai 2020, 1465 de persoane erau membri ai acestui 
grup. În mai bine de o lună de zile membrii grupului au organizat foarte multe aju-
toare pentru familiile vulnerabile, în special cele care au copii mici, au pierdut locul 
de muncă sau sunt persoane în vârstă singuratice. Un exemplu în acest context ar 
fi  suportul acordat de membrii grupului unei familii din Hruseva, Criuleni, cu trei 
copii care și-au pierdut locul de muncă odată cu închiderea pieței centrale [36]. Este 
de menționat că, deși acest grup de întrajutorare a fost creat în municipiul Chișinău, 
el și-a extins activitățile fi lantropice pe tot teritoriul Republicii Moldova, benefi ciarii 
fi ind din raioanele Leova, Căușeni, Cahul etc.

Analiza implicării organizațiilor donatoare și a societății civile în activități de 
combatere a efectelor COVID-19 scoate în evidență spiritul de întrajutorare specifi c 
organizațiilor și populației din Republica Moldova și solidarizarea tuturor forțelor 
în vederea stopării răspândirii pandemiei. Totodată, este de menționat că una din 
lecțiile învățate în acest context este necesitatea de colaborare mai strânsă dintre 
organizațiile donatoare, cele ale societății civile și autoritățile publice naționale și 
locale în vederea centralizării eforturilor și asigurării unei planifi cări mai bune a 
distribuirii asistenței necesare. 

Percepțiile populației privind impactul COVID-19 
și coeziunea socială din Moldova 

Cercetarea efectuată de către Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Socio-
logice la fi nele lunii aprilie 2020 evidențiază faptul că circa 47% din respondenți 
consideră pandemia COVID-19 drept cea mai mare provocare pentru țară și pen-
tru familia sa în ultimii 15 ani. Pandemia și situația de urgență au afectat în mare 
măsură populația din Republica Moldova, infl uențând atât schimbări de atitudini 
și comportamente, cât și calitatea vieții multora dintre familii. Astfel, în rezultatul 
măsurilor restrictive adoptate de către autorități, o bună parte din populație s-a au-
toizolat în locuințele lor și au urmat măsurile de protecție indicate, cum ar fi  ieșirea 
din casă doar în situații de urgență, păstrarea distanței sociale, evitarea vizitelor și 
a întrunirilor etc. În conformitate cu datele cercetării indicate mai sus, 94% din cei 
chestionați au menționat că păstrează distanța socială când ies din casă, 88% nu ies 
din casă dacă nu au urgențe, 87% au anulat toate călătoriile, 86% evită întâlnirile cu 
oamenii care au venit din alte țări, 84% nu folosesc transportul public dacă ies din 
casă, 77% – evită orice vizite, întâlniri cu rudele, iar 72% poartă mănuși și mască 
dacă ies din casă (vezi Fig. 1).
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Fig. 1. Comportamentul populației pe timp de pandemie, % 

Starea de pandemie a condus și la schimbarea comportamentului consumato-
rului; o bună parte dintre respondenți au menționat că au făcut rezerve de produse 
alimentare (40%), medicamente (35%), dezinfectante (60%) (vezi Fig. 1). Aceste re-
zerve au avut un efect negativ în special asupra bugetului de consum al unor grupuri 
de populație cu venituri mici: mulți dintre ei au procurat produsele de mai sus din 
contul reducerii altor cheltuieli planifi cate anterior.

 Analiza comportamentului consumatorului din săptămâna precedentă cercetării 
denotă că deși mai bine de 2/3 din populație au menționat că au urmat regimul de 
izolare cu strictețe și nu au folosit deloc transportul public, nu au ieșit la munci 
agricole, nu au ieșit la plimbări de unul singur, au lucrat de acasă online sau au fost 
in concedii, totuși 81% din respondenți au fost cel puțin de 1-3 ori la magazin sau 
farmacie după produsele și medicamentele necesare (vezi Fig. 2). 

Condițiile de criză pandemică și necesitatea de izolare au condus de asemenea la 
schimbarea unor activități. Astfel, în săptămâna precedentă cercetării, 85% din cei 
chestionați au menționat că au lucrat de acasă online, 32% au comandat produse, 
servicii online, iar 13% au comandat mâncare gătită online.

Majoritatea populației chestionate a menționat că pandemia are sau va avea efec-
te foarte negative asupra nivelului lor de trai în condițiile în care o bună parte din 
respondenți și-au luat șomaj tehnic, lucrează în regim redus de muncă sau chiar și-au 
pierdut locurile de muncă. Astfel, conform cercetării, respondenții se confruntă cu 
foarte multe frici ce țin de veniturile lor, sănătate, locul de muncă, educația copiilor 
etc. Peste 80% din cei chestionați au menționat că le este foarte frică de faptul că 
pandemia va conduce la o recesiune economică, la pierderea locurilor de muncă și 

Nu folosesc transportul public dacă ies din casă

Port masca și mănuși dacă ies din casă

Păstrez distanța socială dacă ies din casă 

Nu ies din casă dacă nu am urgențe 

Am anulat toate călătoriile

Evit orice vizite/întâlniri cu rudele

Evit întâlnirile cu oameni care s-au întors din alte țări

Am procurat mai multe produse alimentare

Am procurat mai multe dezinfectante 

Am procurat mai multe medicamente

Am făcut deja Plfnifi c să fac Nu planifi c să fac
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că sistemul medical nu va face față tuturor necesităților de sănătate; peste 60% din 
cei chestionați au indicat că le este frică de închiderea companiilor mici , a școlilor și 
grădinițelor; mai bine de jumătate din respondenți se tem de distanțarea socială, ac-
cesul restricționat la magazine. Peste 40% din cei chestionați au menționat că le este 
frică foarte mult de reducerea remitențelor, în condițiile în care acestea constituiau o 
bună parte din veniturile lor (vezi Fig. 3). 

Fig. 2. Comportamentul populației în ultima săptămână 
în condiții de stare de urgență, % 

În funcție de mediul de reședință, ponderea persoanelor care se tem de diminuarea 
remitențelor este mai mare în mediul rural (49%), iar a celor care se tem de șomaj și 
recesiune economică este mai mare în orașele mici ( respectiv 92% și 91%). Referi-
tor la impactul imediat al pandemiei, 1/3 din respondenți au frică că își vor pierde 
locurile de muncă în următoarele 4 săptămâni. Ponderea persoanelor care se tem că 
vor pierde locurile de muncă în următoarele săptămâni este mai mare în orașele mici 
(45%), unde și așa sunt locuri de muncă foarte limitate. 

Mai bine de 60% din cei chestionați au menționat că le este frică că nu vor face 
față obligațiilor fi nanciare în viitorul apropiat, cum ar fi  plata creditelor, serviciilor 
comunale. Ponderea persoanelor care se tem foarte mult de faptul că nu vor face față 
obligațiilor fi nanciare este mai mare în orașele mici (71%) și în mediul tinerilor de 
18-29 de ani ( 71%).

Cercetarea efectuată de IMAS în perioada 13-17 aprilie 2020 [37] de asemenea 
confi rmă faptul că criza pandemică și starea de urgență ar putea avea un impact foar-
te negativ asupra veniturilor familiilor, conducând la sărăcirea multora dintre ele. 
Astfel, 61% din respondenți au menționat că pandemia i-a afectat mult/foarte mult 
din punct de vedere economic, 36%- că pandemia i-a afectat puțin/foarte puțin și 3% 
- nu au dat un răspuns. La întrebarea cum se vor descurca cu cheltuielile pentru ser-
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viciile comunale și pentru mâncare în condițiile în care situația de urgență va fi  pre-
lungită, în jur de 40% din cei chestionați au menționat că se vor descurca foarte greu 
și că veniturile nu le vor ajunge nici pentru strictul necesar, alte 40% au menționat că 
se vor descurca cumva cu cheltuielile de la o lună la alta și doar 13-16% au menționat 
că au anumite economii și vor putea face față cheltuielilor. 

Fig. 3. Fricile cu care se confruntă populația din Republica Moldova, % 

Agravarea situației fi nanciare a familiilor este menționată și de către Expert Grup 
în documentul de politici ”COVID-19: Cum salvăm economia națională și pregătim 
terenul pentru o relansare post-criză”. Autorii menționează că în ultima perioadă de 
timp tot mai multe gospodării au credite la bănci și dețin economii foarte puține. 
”În consecință, pentru cei mai mulți angajați pierderea bruscă a locului de muncă 
ar agrava stabilitatea fi nanciară personală și familială. La aceștia se mai adaugă și 
persoanele angajate informal sau zilierii cu venituri sezoniere care nu au nici un fel 
de protecție în față oricărui șoc economic. De asemenea, emigranții întorși de peste 
hotare pot prezenta o situație de două ori mai gravă. Pe de o parte imposibilitatea 
reîntoarcerii imediate la locurile de muncă, iar pe de altă parte lipsa veniturilor 
pentru ei și familiile a căror venituri se bazau pe remitențe. Astfel, o criză economică 
de durată se poate transforma într-o criză socială cu urmări mult mai grave [31].

Cercetarea sociologică efectuată de Institutul de Cercetări Juridice, Politice și 
Sociologice denotă că marea majoritate a populației (97%) se consideră informată 
mult/foarte mult despre COVID-19 și doar 3% au indicat că sunt puțin informați. 
Sursele de informare cele mai frecvent sau frecvent utilizate de către respondenți 
pentru a afl a mai multe despre COVID-19 sunt media socială (88%), discuțiile cu 
membrii familiei (85%), televiziunea (78%), motoarele de căutare (63%). 53% din 
respondenți s-au informat frecvent/mai frecvent din discuțiile cu vecinii/colegii, iar 
37%- din discuțiile cu medicii. Ziarele și radioul au for utilizate mai puțin frecvent 
pentru informare de către grupurile de populație (vezi Fig. 4). 
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Fig. 4. Sursele de informare utilizate de către populație 
pentru a obține informație despre pandemie, %

Cercetarea efectuată de către IMAS în perioada 13 -17-aprilie 2020, de aseme-
nea confi rmă faptul că 80% din populație se consideră în mare/foarte mare măsură 
informată de către autorități, 16% se consideră informată într-o mică și foarte mică 
măsură și 4% nu au oferit un răspuns. Totodată, conform aceleiași cercetări, 43% din 
respondenți consideră că mass-media în mare și foarte mare măsură refl ectă corect 
informațiile despre COVID. 44% din cei chestionați au menționat că mass-media 
într-o mică și foarte mică măsură refl ectă corect informațiile despre pandemie, iar 
13% nu s-au dat cu părerea [17]. 

Cu referință la gradul de siguranță al populației din Republica Moldova în 
condițiile pandemiei, cercetarea IMAS efectuată în perioada 13-17 aprilie scoate în 
evidență faptul că 83% din respondenți au menționat că se simt mai în siguranță în 
Republica Moldova decât în alte locuri ale lumii, 9% au menționat că s-ar simți mai în 
siguranță în alte locuri ale lumii decât în Moldova și 8% nu au oferit un răspuns [17]. 
Gradul înalt de siguranță al populației poate fi  explicat în mare parte prin rețelele 
sociale de care dispune populația în Moldova, cum ar fi  rudele, vecinii, colegii, și pe 
care se poate baza în caz de nevoie, precum și prin acțiunile întreprinse de Guvernul 
Republicii Moldova în situația de urgență. Conform aceleiași cercetări IMAS, 42% 
din respondenți au menționat că în Republica Moldova s-a acționat mai bine ca în 
alte țări, 32% - la fel ca în alte țări și doar 18% consideră că s-a acționat mai rău ca în 
alte țări [17]. De asemenea, mai bine de 40% din respondenți consideră că populația 
Republicii Moldova a avut un comportament foarte responsabil pe perioada pande-
miei, iar 52% sunt de părerea că populația a acționat destul de iresponsabil [17].

Cercetările din ultima perioadă de timp au scos în evidență faptul că populația 
are un nivel de încredere destul de înalt față de structurile guvernamentale. Con-
form cercetării IMAS, fiecare al doilea respondent manifestă foarte multă încrede-
re în Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, 47% au foarte mare încre-
dere în Ministerul Afacerilor Interne, 41% are multă încredere în Președinție, 40% 
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manifestă multă încredere în Guvern. Comparativ cu cercetarea BOP din decembrie 
2019 [3], ponderea persoanelor care au încredere în Guvern a crescut de la 28% 
la 40%. Cu referință la celelalte structuri, cum ar fi  Procuratura (12%), Judecătoria 
(12%), partidele politice (3%), nivelul de încredere a populației continuă să fi e foarte 
redus, după cum denotă cercetarea realizată de Institutul de Cercetări Juridice, Poli-
tice și Sociologice (vezi Fig. 5).

Fig. 5. Nivelul de încredere al populației în diferite structuri/instituții 
în condițiile pandemiei, % 

Destul de redusă este și ponderea populației care are foarte multă sau multă în-
credere în primărie (27%), organizații religioase (21%), bănci (23%), fapt ce poate 
fi  explicat prin nivelul redus de implicare a acestor structuri în combaterea impac-
tului pandemiei cu Coronavirus. Totodată, 99% din cei chestionați au menționat că 
au foarte multă sau multă încredere în familie, 52% - în colegii de muncă, 49% - în 
sectorul medical, 36% - în poliție, 32% - în vecini și 30% - în ONG-uri (vezi Fig. 5). 

Fiind întrebați, în ce măsură au încredere în majoritatea oamenilor din Republica 
Moldova, 81% au menționat că au încredere în totalitate sau într-o oarecare măsură, 
iar 18% - că nu au încredere deloc. 

Peste 60% din populație consideră că autoritățile Republicii Moldova au acționat 
bine și foarte bine în condițiile stării de urgență, iar peste 50% - că au acționat corect 
[17]. Peste 60% din respondenți, conform cercetării Institutului de Cercetări Juridice, 
Politice și Sociologice, sunt încrezuți foarte mult sau mult că angajatorul, spitalele, 
instituțiile de învățământ au întreprins măsuri corecte pe timp de pandemie. Fiecare 
al doilea respondent este foarte mult sau mult încrezut că MSMPS, Comisia pentru 
Situații Excepționale și poliția au acționat corect pe timp de pandemie (vezi Fig. 6). 
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Fig. 6. Gradul de încredere al populației în corectitudinea acțiunilor întreprinse 
de instituții pe timp de pandemie, % 

Peste 40% din cei chestionați sunt încrezuți mult și foarte mult că medicul lor de 
familie, transportatorii publici, primăriile au acționat corect pe timp de pandemie. 
Totodată, doar fi ecare al cincilea respondent a fost de părerea că organizațiile reli-
gioase au acționat corect, iar 64% au indicat că nu prea sunt încrezuți în faptul că 
acestea au acționat corect.

Cercetarea a scos în evidență și faptul că populația Republicii Moldova are un simț 
dezvoltat de întrajutorare și susținere reciprocă mai ales în condiții de pandemie. La ni-
vel de atitudine, respondenții au fost întrebați în condițiile în care Republica Moldova 
ar dezvolta un vaccin anti- COVID, unde ar trebui administrat acest vaccin în primul 
rând? Doar 11% din respondenți au menționat că vaccinul trebuie administrat în 
primul rând populației din Republica Moldova. 19% consideră că vaccinul trebuie 
administrat în primul rând în țările cu rata de infectare mai mare, iar mai bine de ju-
mătate din cei chestionați au fost de părerea că vaccinul trebuie administrat în toate 
țările în același timp. 

Fig. 7. Grad de responsabilitate socială față de alte popoare, % 
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La nivel de atitudine față de comunitate, respondenții au fost întrebați dacă ar 
trebui să se autoizoleze, cum ar proceda? Doar 1% din respondenți au indicat că s-ar 
izola pentru a preveni îmbolnăvirea proprie. 14% au declarat că s-ar izola pentru a 
preveni îmbolnăvirea altora, iar 55%- s-ar izola pentru a preveni îmbolnăvirea pro-
prie și a altor persoane. 30% din respondenți au menționat că nu s-ar izola. 

Fig. 8. Gradul de responsabilitate socială față de semeni, % 
La nivel de comportament, marea majoritate a persoanelor au întreprins cel puțin 

o acțiune de susținere reciprocă în ultimele două săptămâni. Astfel, peste 90% din 
cei chestionați au discutat cu rudele îndepărtate și i-au întrebat dacă totul este bine, 
peste 60% au discutat cu vecinii și i-au întrebat dacă totul este ok, fi ecare al treilea 
respondent a indicat că a întreprins careva activități de ajutorare a persoanelor vul-
nerabile, au făcut donații fi nanciare pentru caritate, au discutat pe platforme sociale 
cum ar putea ajuta persoanele vulnerabile. 39% din respondenți au mers la magazine 
și au cumpărat produse pentru persoane care fac parte din grupuri vulnerabile. 

Fig. 9. Activități de întrajutorare întreprinse în ultimele două săptămâni, % 
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Fiind întrebați care este atitudinea oamenilor față de persoanele revenite de peste 
hotare în timpul pandemiei, 1/3 au menționat că este bună și foarte bună, 1/3 – că 
este rea și foarte rea și 1/3 nu au oferit un răspuns. 

Atitudinile respondenților față de persoanele care au fost infectate cu COVID-19 
de asemenea s-au dispersat. Astfel, 1/3 au menționat că le este frică și stau la distanță, 
7% consideră că ei sunt singuri vinovați, 36% îi compătimesc, 22% încearcă să-i ajute 
să depășească situația, 8% nu au putut oferi un răspuns, iar 5% au menționat că nu 
au asemenea cazuri. 

Analiza percepțiilor populației din Republica Moldova privind situația pande-
mică a scos în evidență faptul că majoritatea oamenilor sunt bine informați despre 
căile de transmitere a COVID-19 și înțeleg riscurile de infectare. În aceste condiții ei 
manifestă un nivel de responsabilitate sporită și urmează indicațiile autorităților spe-
cifi ce stării de urgență. Deși o bună parte dintre ei sunt foarte îngrijorați de efectele 
negative ale pandemiei și stării de urgență asupra calității vieții lor ( distanțarea soci-
ală, pierderea locurilor de muncă, calitatea proastă a educației copiilor la domiciliu, 
reducerea veniturilor și mărirea cheltuielilor etc.), ei au o încredere destul de mare 
în corectitudinea măsurilor aprobate de către autorități, le acceptă și se conformează. 

 Rezultatele cercetărilor au scos în evidență faptul că în condițiile de pandemie a 
crescut spiritul de solidaritate socială a populației și nevoia de a ajutora pe cei care 
se afl ă în situații mai difi cile. Astfel, o bună parte din populație s-a implicat activ în 
acțiuni de caritate și întrajutorare. 

Concluzii și recomandări
Analiza gradului de coeziune socială a populației din Republica Moldova în con-

textul pandemiei de Coronavirus a scos în evidență faptul că majoritatea structu-
rilor guvernamentale, organizațiile donatoare, organizațiile non-guvernamentale și 
populația s-au mobilizat activ în vederea stopării răspândirii pandemiei. Structurile 
guvernamentale au centralizat eforturile, acționând etapizat în conformitate cu re-
comandările Organizației Mondiale a Sănătății. Organizațiile donatoare au revăzut 
programele și proiectele de țară și au identifi cat surse fi nanciare necesare pentru 
asigurarea suportului de urgență și procurarea echipamentelor necesare de protecție 
și a dezinfectantelor. Comisia Europeană a reorganizat suportul tehnic acordat în 
funcție de nevoile țării la etapa de post-pandemie, axând sprijinul pe reabilitarea 
economică și susținerea grupurilor vulnerabile. Societatea civilă, organizațiile ne-
guvernamentale s-au implicat activ în informarea populației , capacitarea resurselor 
umane și colectarea de fonduri pentru susținerea grupurilor vulnerabile.

Deși majoritatea eforturilor în direcția prevenirii răspândirii COVID-19 au fost 
soldate cu succes, analiza situațională denotă și anumite lecții învățate de care ar trebui 
să se țină cont pe viitor, și anume: societatea și autoritățile guvernamentale ar trebui 
să aibă un nivel mai mare de pregătire pentru asemenea situații excepționale. În acest 
context menționăm necesitatea elaborării unor ghiduri metodologice la nivel de diferi-
te structuri privind nivelurile de responsabilitate și acțiunile care trebuie întreprinse; 
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implicarea mai mare a autorităților publice de nivelurile unu și doi în acțiuni de 
identifi care a nevoilor diferitor grupuri de populație, în special cele vulnerabile și 
acordarea suportului în funcție de nevoi; implicarea structurilor de asistență socială 
în acordarea suportului necesar grupurilor vulnerabile de populație; mobilizarea pla-
nifi cată a societății civile în vederea implicării ei mai active în informarea populației 
și acordarea asistenței necesare grupurilor vulnerabile; mobilizarea agenților eco-
nomici în elaborarea unor acțiuni de redresare economică a țării; asigurarea accesu-
lui la informație a diferitor grupuri vulnerabile de populație, cum ar fi  persoanele cu 
dizabilități intelectuale și senzoriale. Problemele fi nanciare și limitările în echipamente 
de protecție (mănuși, măști) și dezinfectante la locurile de muncă, în spații publice au 
fost evidente pe tot parcursul perioadei de pandemie și în acest context considerăm ne-
cesar de a dezvolta fonduri de urgență la nivel central și local, care să fi e accesate doar 
în condiții de situație excepțională. Totodată, considerăm necesare introducerea unor 
cursuri de instruire pentru diferite structuri și grupuri de populație cum să acționeze 
în situații excepționale, inclusiv acordarea primului ajutor. 
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