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INTRODUCERE 
Statele din întreaga lume s-au confruntat în mod serios cu pandemia de COVID-19 în anul 2020, care, pe 
lângă preocupările semnificative de sănătate publică, a creat probleme în organizarea și desfășurarea 
alegerilor.  Așa cum s-a demonstrat în acest studiu, una din problemele generale a fost desfășurarea 
alegerilor și asigurarea dreptului constituțional de a vota în contextul pandemiei, menținând totodată 
siguranța alegătorilor și minimizând riscurile de sănătate publică. Fără îndoială, acestea sunt cele două 
aspecte la care autoritățile electorale au trebuit să se gândească cel mai mult atunci când au organizat 
procese electorale, căutând un echilibru între drepturile democratice și riscurile de sănătate.  

Circumstanțele coronavirusului au afectat toate țările, deși cu diferite rate de infectare și număr diferit 
de cazuri, iar scopul acestui document este de a reflecta asupra provocărilor, riscurilor și soluțiilor im-
plementate, evaluând totodată impactul lor asupra alegerilor. Acest studiu constă dintr-o analiză trans-
națională, axată pe patru state sovietice – Ucraina (alegerile locale din 25 octombrie), Georgia (alegerile 
parlamentare din 31 octombrie), Moldova (alegerile prezidențiale din 1 noiembrie) și Kârgâzstan 
(alegerile parlamentare din 4 octombrie) – oferind perspective ale unor experți din Rețeaua Europeană 
a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO).  

ENEMO este o organizație neguvernamentală internațională care reprezintă o rețea de organizații civice 
neguvernamentale naționale. Aceasta include 21 de organizații importante de monitorizare internă din 
17 țări din Europa Centrală și de Est, Balcani, Caucaz și Asia Centrală.  Cercetarea a fost efectuată prin 
intermediul unor date colectate mai ales în cadrul observării interne a alegerilor de către organizații 
membre ale ENEMO în țările incluse în studiu. Fiecare dintre autori a fost implicat în monitorizarea 
alegerilor din țara sa1.  

Primele patru secțiuni ale acestui studiu sunt dedicate analizelor naționale (studiilor de caz), mai con-
cret modului în care pandemia a creat dificultăți considerabile autorităților electorale și principalilor 
actori electorali și a condus la măsuri de contingență specifice țărilor pentru organizarea alegerilor. De 
asemenea, cercetarea evidențiază problema incluziunii alegătorilor, oportunitățile pentru ca alegăto-
rii să facă o alegere informată, oportunitățile de desfășurare a campaniilor electorale, participarea și 
prezența la vot, campaniile de dezinformare asociate pandemiei de COVID-19 în timpul scrutinului. La 
început sunt analizate particularitățile fiecărei țări, iar secțiunea a cincea a acest studiu oferă o analiză 
transversală a caracteristicilor mediilor electorale, măsurilor adoptate, soluțiilor și efectelor acestora. 
Aceasta ne permite să reflectăm asupra modului în care statele au putut să facă față acestei probleme 
mondiale cu măsuri similare, dar și cu modificări și rezultate diferite. 

Secțiunea finală mai include perspective pentru cercetările viitoare și recomandări care ar putea servi 
drept „lecții învățate” și ar putea contribui la îmbunătățirea ciclurilor electorale viitoare. 

Prezentul studiu a fost posibil datorită suportului financiar oferit de Fundațiile pentru o Societate De-
schisă. 

1 ENEMO își propune să susţină interesul comunităţii internaţionale în promovarea democraţiei în regiune, evaluând procesele electorale și 
mediul politic și oferind rapoarte de observare precise și imparțiale. Misiunile de observare internaționale ale ENEMO utilizează criterii de 
referință și standarde internaționale pentru alegerile democratice, cu scopul de a evalua procesul electoral și cadrul legislativ al țării gazdă. 
ENEMO și toate organizațiile membre ale sale au avizat Declarația privind principiile pentru observarea internațională a alegerilor din anul 
2005 și Declarația privind principiile globale de observare și monitorizare nepartizană a alegerilor de către organizațiile cetățenești. Fiecare 
observator ENEMO a semnat Codul de conduită al observatorilor electorali internaționali. 
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Activitatea autorităților electorale și a autorităților publice: 
 
Alegerile locale din Ucraina au fost programate pentru 25 octombrie 2020. Cabinetul de Miniștri al 
Ucrainei împreună cu Comisia Electorală Centrală (CEC) au fost responsabili pentru elaborarea măsu-
rilor de protecție împotriva infectării cu coronavirus în timpul procesului electoral. Pentru a elabora 
aceste măsuri, CEC a înființat un grup de lucru, care a inclus reprezentanți ai Parlamentului, Minister-
ului Sănătății, Consiliului Național de Securitate și Apărare, Ministerului Afacerilor Interne, precum și 
reprezentanți ai unor organizații internaționale.  

Pe lângă principiile de intervenție epidemiologică incluse în vederea organizării și desfășurării alegeril-
or pentru toți actorii din proces, CEC, împreună cu Ministerul Sănătății, a stabilit o listă a echipamentelor 
de protecție individuală, întrucât estimările, metodele de finanțare, logistica și regulamentele necesare 
urmau să fie adăugate și adoptate la nivelul Guvernului.  

De asemenea, CEC a inițiat reglementarea juridică a anumitor aspecte pentru organizarea și desfășurar-
ea alegerilor locale în condiții pandemice. Comisia a aprobat o rezoluție specială și a înaintat propuneri 
care urmau să fie utilizate apoi ca bază pentru proiectul Legii nr. 4117, care a fost prezentat Parlamen-
tului. Proiectul de lege nu a fost susținut însă de Parlamentul Ucrainei la începutul lunii septembrie. Din 
acest motiv, unele prevederi ale Codului electoral au fost de fapt paralele cu recomandările Guvernului 
pe durata întregului proces electoral, iar uneori chiar în contradicție unele cu altele.  

La 14 septembrie 2020, Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat o rezoluție privind cerințele măsu-
rilor anti-epidemie. Decizia și lista de măsuri s-au bazat pe recomandările formulate de către grupul de 
lucru coordonat de CEC. Totuși, la fiecare etapă succesivă au existat probleme în implementarea acestor 
decizii.  De exemplu, în octombrie CEC a trebuit să ofere explicații privind organizarea și desfășurarea 
votării, cum ar fi la locul aflării alegătorilor cu teste pozitive la COVID-19. Măsurile de coordonare au fost 
puse în aplicare abia cu 9 zile înainte de scrutin.  

Un punct slab a fost finanțarea acestor măsuri. În ședințele de guvern s-a declarat că s-au alocat fonduri 
suficiente de la bugetul central către bugetele locale. În schimb, unitățile locale de auto-guvernare au 
trebuit să redirecționeze o parte din resursele lor din fondul special de control a pandemiei COVID-19 
pentru necesitățile organizării alegerilor în contextul pandemiei. De fapt, cheltuielile pentru necesități 
obișnuite au trebuit să fie realocate pentru exigențele scrutinului. Dezechilibrul procesului bugetar și al 
finanțării activităților a condus la o distribuție inegală a resurselor destinate necesităților la nivel local, 
în limitele capacității sale financiare.  

Oficial, deciziile autorităților centrale au fost luate – iar coordonarea a fost doar relativ sistemică – dar 
organele administrației publice locale nu au fost implicate. Prin urmare, punerea în aplicare a hotărârilor 
Guvernului a fost împiedicată, sau s-a făcut în mod neregulat. În rapoartele lor, observatorii OPORA au 
menționat că rezoluția Guvernului privind intervenția epidemiologică a fost mai bine coordonată în 
orașele mari și în centrele raionale decât în comunitățile mici2.  
 
Măsuri de sănătate publică și sanitare adoptate pentru organizarea alegerilor 

Recomandările Organizației Mondiale a Sănătății au fost luate în considerație de Ministerul Sănătății ca 
parte a răspunsului epidemiologic în Ucraina. Deși nici una din rezoluțiile CEC ale hotărârilor de Guvern 
nu făceau referire la OMS, recomandările, explicațiile și procedurile pentru siguranța procesului de vota-
re au fost pe deplin conforme cu sensul recomandărilor comunicate de către organizația internațională, 

2 Spre exemplu, Consiliul municipal Odessa a alocat de la bugetul municipal circa 1.445 mil. UAH, Consiliul municipal Nikolaev – 2 mil. UAH, 
Consiliul municipal Zaporojie – peste 2,2 mil. UAH, Consiliul municipal Hmelnițki – 209.000 UAH, oraşul Rubizne din regiunea Lugansk 
– 150.000 UAH; la Konotop, Consiliul orăşenesc a alocat membrilor comisiei electorale echipamente de protecție individuală în valoare de 
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sau cel puțin nu le-au contrazis. 

Cabinetul de Miniștri a introdus următoarele măsuri antiepidemice de bază3: 

• Persoanele care intră în secțiile de votare sau în sediul comisiei electorale sunt întrebate dacă au 
simptome ale bolii și li se măsoară temperatura corpului. 

• Se recomandă persoanelor care au temperatura corpului ridicată sau prezintă simptome respiratorii 
să evite intrarea în secțiile de votare sau în sediul comisiei electorale. 

• Cerințe pentru organizarea secțiilor de votare, în scopul votării în siguranță: 1) locuri pentru dezin-
fectanți și amplasarea de materiale informative despre măsurile anti-epidemice; 2) marcaje la intra-
re și în interiorul secțiilor de votare pentru a asigura o distanță de minim un metru între persoane 
și a informa despre traseul optim de urmat pentru votare; 4) locuri organizate pentru colectarea 
centralizată și reciclarea ulterioară a mijloacelor de protecție personală.  

• Recomandarea privind prezența a maxim 3 alegători la masa de distribuire a buletinelor de vot. 
• Amplasarea unei cabine de vot separate și a unei urne de vot separate pentru alegătorii cu simptome 

de boală și temperatura corpului ridicată. 
• Cerința ca alegătorii să poarte mască pe față atunci când votează, cu excepția momentului când mem-

brii biroului electoral le verifică identitatea. De asemenea, alegătorilor li se recomandă să utilizeze 
instrumente de scris personale în timpul votării. 

• Recomandarea ca cetățenii aflați în autoizolare să voteze la locul aflării, solicitând biroului electoral 
acest lucru până la ora 20:00 a zilei de vineri anterioare zilei alegerilor.  

• Menținerea unei distanțe între membrii comisiei electorale (cel puțin un metru între locurile fixe sau 
utilizarea unor ecrane transparente). 

• Dezinfectarea suprafețelor de contact la fiecare 2 ore, curățarea umedă a încăperilor de votare cel 
puțin o dată la 4 ore. 

• Obligația ca membrii comisiei electorale, observatorii oficiali și organele de poliție să poarte mască; 
membrii biroului electoral care asigură votarea la locul de aflare trebuie să poarte mănuși, mască de 
protecție (respiratoare fără supape de expirație) și/sau vizieră. 

• Posibilitatea de a lua măsuri antiepidemice suplimentare la anumite secții de votare și recomandar-
ea ca membrii comisiei electorale, observatorii oficiali și organele de poliție să efectueze un test cu 
cel mult 72 de ore înainte de ziua alegerilor, pentru a putea să activeze la secțiile de votare speciale.  

CEC a organizat o campanie amplă de conștientizare, care a inclus, printre alte elemente, videoclipuri de 
publicitate socială difuzate de televiziunea centrală din Ucraina și afișe plasate în aer liber cu privire la 
măsurile de limitare a riscurilor pandemiei în timpul votării. La 22 octombrie 2020 (cu trei zile înainte 
de alegeri) CEC a oferit o explicație suplimentară4 privind ordinea măsurilor luate de membrii comisiei 
electorale în cazul în care ar exista persoane infectate în ultimul moment, sau privind normele de elim-
inare a echipamentelor de protecție individuală de către membrii comisiei care trebuie să organizeze 
procesul de votare pentru cetățenii care prezintă semne de COVID-19 și se află la domiciliu sau la secția 
de votare.  
 
Incluziunea și înregistrarea alegătorilor, în special a alegătorilor spitalizați, în carantină sau în 
autoizolare  

Legislația electorală a Ucrainei prevede posibilitatea de a vota atât la secția de votare, cât și la locul de 
aflare a cetățenilor, în cazul în care aceștia sunt obligați să rămână în instituții medicale sau la domiciliu. 
Pentru ca alegătorii aflați în autoizolare sau testați pozitiv la COVID-19 să poată vota la locul aflării, 
acești alegători trebuiau să depună o cerere însoțită de un certificat medical până la ora 20:00 a zilei de 
vineri anterioare zilei alegerilor. Dacă în instituțiile medicale în staționar existau pacienți îndreptățiți 
să voteze la alegerile relevante (aveau domiciliul în subdiviziunile teritoriale respective), atunci în 
instituțiile medicale au fost înființate secții de votare speciale.  

În realitate, înainte de votarea repetată (al doilea tur) pentru alegerea primarilor din marile orașe, 
adică cele cu peste 75.000 de alegători, pe baza sistemului majorității absolute, CEC a trebuit să declare 

3 Procedurile pentru măsurile anti-epidemice în organizarea şi desfăşurarea alegerilor, aprobate de Cabinetul Miniştrilor al Ucrainei la 14 
septembrie 2020.
4 Rezoluția nr. 409 privind anumite aspecte ale desfășurării procedurilor electorale în vederea pregătirii și organizării alegerilor din 25 octombrie 
2020, în circumstanțele creșterii ratelor de incidență ale infecției respiratorii acute SARS-CoV-2 provocate de coronavirusul COVID-19 pe 
teritoriul Ucrainei.
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inadmisibilă întreruperea votării la secțiile de votare speciale din instituțiile medicale. Au avut loc 
incidente la 25 octombrie 2020, atunci când alegători aflați la secțiile de votare speciale au fost privați de 
dreptul de vot. De fapt, în anumite instituții medicale în staționar votarea a eșuat, deoarece procedurile 
de organizare a votării au fost întrerupte. Cazurile nu au fost numeroase, dar au creat un precedent.  

Pentru a organiza un proces de votare sigur la secțiile de votare înființate în instituții medicale în 
staționar, în instituții penitenciare și în centrele de detenție preventivă, s-a recomandat ca membrii 
comisiilor electorale, observatorii oficiali, organele de poliție și alte persoane implicate în procesul 
electoral și aflate în sediile comisiilor electorale să facă un test (PCR) la COVID-19 cu cel mult 72 de 
ore înainte de ziua alegerilor. Organizând votarea la locul de aflare al alegătorilor, membrii comisiilor 
și alegătorii urmau să poarte mănuși, mască de protecție și/sau vizieră. În secțiile de votare speciale se 
puteau lua și alte măsuri antiepidemice, conform condițiilor de ședere stabilite în instituția care găzduia 
secția de votare. 

Deși procedura a fost instituită prin lege, Ministerul Sănătății nu a emis un formular unic al certificatului 
medical pentru a asigura solicitarea întemeiată a cetățenilor de a vota la locul de aflare din cauza 
COVID-19. CEC a solicitat explicații de la ministerul de resort. În continuare, Ministerul Sănătății al 
Ucrainei a răspuns comisiilor printr-o scrisoare, la data de 16 octombrie (cu 9 zile înainte de alegeri).  

Astfel, problema majoră a fost informarea la timp a alegătorilor despre procedură, agravată de lipsa unei 
campanii ample de conștientizare. În total, numărul alegătorilor care au votat la locul de aflare nu a fost 
prea mare comparativ cu campaniile electorale normale care au avut loc înainte de pandemie. 

Oportunități pentru alegători de a face o alegere informată și campaniile concurenților electorali  
 
Deoarece legislația electorală nu a fost adaptată pentru desfășurarea alegerilor în condiții de pandemie, 
restricțiile privind desfășurarea campaniei electorale au avut doar caracter de recomandare. Rezoluția 
Guvernului a inclus doar recomandarea ca, în timpul activităților și evenimentelor din campania 
electorală, la înființarea corturilor de campanie și la distribuirea materialelor de campanie, persoanele 
care participă direct la aceste activități să utilizeze mijloace de protecție personală, cum ar fi măști 
de protecție sau măști faciale care să acopere gura și nasul, și să respecte măsurile sanitar-igienice și 
antiepidemice.  

În timpul campaniei electorale, Ucraina a impus o carantină adaptivă, prin care s-a limitat libertatea 
de circulație în afara localităților din zona roșie cu rate mari de infectare, dar nu au existat restricții 
în interiorul localităților sau regiunilor. Particularitatea acestui scrutin a fost numărul mai mic al 
evenimentelor de campanie de masă în aer liber (concerte, reuniuni în locuri aglomerate), în timp ce 
instituțiile media au fost utilizate în forme și la dimensiuni convenționale. Pe de altă parte, nivelurile de 
activitate ale candidaților pe rețele de socializare au crescut semnificativ5. Tendința este mai degrabă 
orientativă, acolo unde instituțiile media convenționale sunt încă populare și accesibile pentru candidați, 
iar rețelele de socializare sunt atractive prin lipsa reglementării lor. 

În ceea ce privește campania electorală, rămân câteva probleme legate de activitatea instituțiilor media 
din Ucraina și accesul la acestea al diverselor părți interesate, și anume: (1) subiectivismul politic al 
instituțiilor media și impactul beneficiarilor finali asupra politicii editoriale; (2) resursele materiale 
limitate ale unor candidați comparativ cu fondurile nelimitate ale altora; (3) accesul la mass-media al 
candidaților care dețin funcții în autoritățile publice sau în administrația publică locală, iar mediatizarea 
activităților lor oficiale curente este greu de separat de cursa pre-electorală. 

Televiziunile centrale și locale, presa scrisă și posturile de radio au transmis în mod activ materiale de 
informare privind particularitățile organizării alegerilor în condiții de pandemie, noutățile legislației 
electorale în general și sistemele electorale aplicate pentru prima dată în Ucraina. Totuși, exercitarea 
dreptului candidaților de a fi aleși a fost parțial limitată, din cauza ratelor de infectare în rândul 
candidaților și liderilor politici naționali. După ziua alegerilor, trei candidați câștigători la alegerile 
pentru primari au decedat din cauza complicațiilor provocate de COVID-19. Aceștia au primit susținerea 
alegătorilor, dar din acest motiv tragic nu au obținut mandatul de reprezentare. 

5 OPORA a studiat anunțurile politice și campaniile din rețeaua de socializare Facebook și a constatat că, în doar 44 de zile, adică de la 5 
septembrie până la 19 octombrie, au fost publicate 86.964 de postări de promovare politică. Din iunie până în august 2020, OPORA a depistat 
că peste 50 de partide au cheltuit mai mult de 281.000 USD pentru 8.253 de anunțuri. În general, de la începutul campaniei electorale (5 
septembrie) până la 16 octombrie, OPORA a constatat că 6.220 de pagini de Facebook unice au postat anunțuri politice în rețeaua de socializare. 
În perioada de monitorizare, forțele politice și candidaţii la diverse funcţii au cheltuit aproximativ 2,6 mil. USD (aproximativ 70 mil. UAH) 
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Mediul informațional, campaniile de dezinformare și accesul alegătorilor la informații 
 
Perturbațiile cibernetice ale infrastructurii critice sunt mai puțin riscante în timpul alegerilor locale decât 
în timpul alegerilor naționale, deoarece informațiile oficiale și resursele online sunt relativ descentralizate. 
Totuși, televiziunile din Ucraina sunt considerate ca fiind sub influența marilor companii, oligarhilor sau 
elitelor locale, ceea ce a creat precondiții pentru subiectivismul climatului mediatic. Până la 40% din 
cetățenii Ucrainei urmăresc încă televiziunile din Rusia, care deseori sunt surse de propagandă privind 
procesele politice și activiștii politici și civici din Ucraina. Numărul instituțiilor media din Ucraina este 
foarte mare și, întrucât nu există cenzură de stat, influența beneficiarilor finali a crescut în ultimii ani6.  

O problemă presantă, care persistă, este dezvoltarea gândirii critice a cetățenilor. Potrivit grupului Research 
& Branding, în 20197 57% dintre ucraineni nu au citit nicio carte. Un alt studiu privind atitudinea cetățenilor 
față de mass-media și consumul diverselor tipuri de mass-media în 2019, efectuat de Internews8, a arătat, 
prin rezultate autoestimate, că 65% din cetățeni erau siguri că pot deosebi o știre autentică de știrile 
manipulatoare sau false. Când respondenților li s-a cerut să evalueze o știre, doar 11% au reușit să le 
diferențieze.  

Particularitatea acestui scrutin a fost difuzarea informațiilor prin intermediul canalelor anonime Telegram. 
Unele dintre acestea au ajuns la 500.000 de urmăritori, putând transmite necontrolabil informații nesigure 
și interveni în opinia publică.  

În septembrie și octombrie 2020, timp de șapte săptămâni, organizația neguvernamentală „Detector Media” 
a monitorizat mesajele de dezinformare (pro)ruse din mass-media naționale și din spațiul mediatic din opt 
regiuni ale țării. Au fost analizate sursele online, știrile de la televiziune, paginile de Telegram și Facebook 
care transmit știri politice. Experții de la „Detector Media” au făcut o listă cu cele mai răspândite mesaje 
de dezinformare găsite în mass-media din Ucraina care pot fi asociate mesajelor tipice ale propagandei 
rusești. Au fost depistate 165 de materiale care includeau mesaje de dezinformare proruse; mai mult, 
numărul postărilor identificate a crescut de la 212 la 282 într-o săptămână, cu un maxim în săptămâna 
anterioară alegerilor. În aceste șapte săptămâni, monitorizarea națională a găsit 1.641 de materiale cu 
mesaje de dezinformare proruse9. Cele mai importante 10 teme nu au inclus COVID-19, ci toate au avut 
legătură cu evaluarea negativă a Ucrainei ca stat subdezvoltat, cu o ideologie radicală de dreapta la nivel 
național, o țară marionetă aflată sub influența Occidentului, pretinzând că sunt necesare legături mai 
strânse cu Federația Rusă pentru a restabili interesul național. 

Tema impactului COVID-19 asupra alegerilor s-a asemănat mai mult cu o luptă politică bazată pe programe. 
Aceasta a avut ecou la alegători, de aceea personalitățile politice s-au implicat deseori în dezbateri politice, 
prin intermediul mass-media, cu privire la succesul Guvernului în răspunsul la pandemie. Grupările politice 
proruse au pus în discuție necesitatea utilizării vaccinului rusesc „Sputnik”, deoarece interesul social este 
mai presus de orice confruntare politică sau geopolitică. Deoarece alegătorii nu au putut fi divizați pe baza 
sprijinului acordat partidelor politice și pozițiilor față de amenințarea COVID-19, nu s-au putut distinge 
grupuri clare care transmit informații vizând intimidarea alegătorilor să participe la alegeri. 

Participarea în ziua alegerilor și prezența la vot 

Statisticile oficiale sistematizate de Consiliul Național de Securitate și Apărare al Ucrainei au arătat că, la 
data de 25 octombrie 2020, numărul înregistrat al cazurilor noi de îmbolnăvire era de 6.088 de persoane 
infectate, confirmate prin testare PCR, și numărul de decese era 102. La două săptămâni după alegeri, 
aceste statistici indicau 10.842 de persoane infectate și 191 de decese pe zi. În același timp, de la 10 

6 Cele mai influente grupuri mass-media la nivel naţional din Ucraina și beneficiarii lor finali sunt: StarLightMedia: canalele TV „STB”, „ICTV”, 
„Novy”, „М1”, „М2”, „Otse” și câteva posturi de radio ale căror beneficiari finali sunt considerați a fi Viktor și Olena Pinchuk; grupul media 
„Ucraina”: canalele de influență politică din acest grup sunt „Ucraina” și „Ucraina 24”, deţinute de System Capital Management (SCM), companie 
controlată de oligarhul Rinat Ahmetov; „1+1 Media”: acesta include 7 televiziuni, cea mai influentă fiind „1+1”. Acest holding este condus de 
Valeriy Kolomoyskyi, care în timpul alegerilor locale a fost foarte apropiat de un grup parlamentar nou, dar stabil, numit „Pentru viitor”; grupul 
de televiziuni „112”, „ZIK” și „NewsONE” se află sub influenţa lui Viktor Medvedchuk. Aceste canale adoptă o poziţie anti-occidentală sistemică 
și sunt apropiate de partidul „Platforma opoziției – Pentru viaţă”; „Canal 5”, „Pramyi”, „Espresso” sunt resurse mass-media apropiate lui Petro 
Poroshenko, care ocupă o poziţie de nișă într-un spectru politic apropiat de „Solidaritatea europeană”; grupul „Inter Media” este deţinut de 
trei coproprietari (cu ponderi diferite): Dmytro Firtash, Serhiy Lovochkin și Svitlana Pluzhnikova. 29% din canalul „Inter” au aparținut „Pervyi 
Kanal” din Federația Rusă, iar în prezent acesta este foarte apropiat de partidul politic „Platforma opoziției – Pentru viaţă”. 
7 https://pershyj.com/p-57-ukrayintsiv-ne-prochitali-zhodnoyi-knigi-u-2019-rotsi-40825 
8 https://drive.google.com/file/d/1Oi2Edvl5Srk4hS-D2KoxoKkamCarUX7f/view
9 22% din numărul total au fost difuzate sau publicate pe site-ul televiziunii „112 Ucraina”, 20% – difuzate sau postate pe site-ul ZIK, 19% – pe 
un site al „Strana.ua”, 14% – difuzate sau postate pe site-ul televiziunii NewsOne, 9% – pe un site al „Vesta”, 8% – difuzate de canalul „Inter” sau 
publicate pe un site al podrobnosti.ua, 6% – pe un site MigNews al lui Vadym Rabinovych. Practic, toate acestea sunt deţinute de un grup media 
prorus sau loial Federației Ruse.
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până la 24 noiembrie, tot o perioadă de două săptămâni, rata infectărilor a crescut la 12.287 de persoane 
și 188 de decese pe zi. Cu un ritm de creștere în două săptămâni și rate scăzute de testare (35.425 de 
teste efectuate pe zi la 24 noiembrie), 30% teste pozitive nu reprezintă un ritm de creștere convingător 
pentru organizarea scrutinului care a avut loc la 25 octombrie și turul II al alegerilor pentru primari în 
marile orașe. 

În general, prezența la urne la alegerile locale nu a fost ridicată. Potrivit CEC, la 25 octombrie prezența 
alegătorilor la secțiile de votare a fost de 36,88%, în timp ce cu 5 ani înainte fusese de 46,5%. Între 
primul și al doilea tur al alegerilor din 2020 și din 2015, scăderea înregistrată a prezenței la vot a fost 
de doar 10%. Potrivit grupului sociologic „Reyting”10, cetățenii care nu s-au prezentat la alegeri au 
declarat următoarele cauze ale absenței: 20% au menționat starea de sănătate, 19% nu locuiau la adresa 
de înregistrare, 15% au fost ocupați cu alte lucruri în ziua alegerilor, 14% nu au știut pentru cine să 
voteze. 12% din respondenți nu au fost interesați de alegeri, 10% nu au votat din cauza epidemiei de 
coronavirus. 4% nu au avut alegeri în orașul/satul lor, iar alți 4% nu au fost incluși în listele electorale. 
Institutul de sociologie care a organizat studiul și a prezentat concluziile acestuia a declarat că 
grupul „starea de sănătate” și grupul „epidemia de coronavirus” ar trebui combinate. Astfel, conform 
estimărilor institutului, aproximativ 30% din alegători nu s-au prezentat fie direct, fie indirect din cauza 
COVID-19. Totodată, diferența față de prezența la vot la alegerile locale „pre-Covid” din 2020 a fost de 
10%.  

OPORA a comparat datele problemei cu cvorumul la ședințele de dimineață ale comisiilor secțiilor de 
votare din diferiți ani. Pe 25 octombrie 2020, la 1,44% din secțiile de votare au fost identificate anumite 
probleme de cvorum la ședințele de dimineață ale comisiilor electorale înainte de începerea votării. Spre 
comparație, în 2015 nu au fost observate deloc astfel de probleme. Se poate presupune că problemele 
legate de cvorum au fost cauzate parțial de pandemie, dar nu au avut un efect sistemic asupra activității 
organelor electorale. 

Concluzii: 

1. Finanțarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 a fost o problemă majoră. Lipsa coordonării 
a condus la distribuirea inegală a resurselor, iar măsurile au fost puse în aplicare cu doar 9 zile 
înainte de alegeri. 

2. De cele mai multe ori, recomandările OMS au fost luate în considerare în măsurile antiepidemice. 
CEC a organizat o campanie amplă de conștientizare, explicând măsurile. Totuși, campania de 
conștientizare a fost anemică în ceea ce privește procedurile specifice de votare la locul de aflare 
pentru alegătorii plasați în carantină sau spitalizați. 

3. În ziua alegerilor au avut loc câteva incidente, în care unii alegători au fost privați de dreptul de vot, 
în special în instituții medicale în staționar, unde procedurile de vot au fost întrerupte. Cazurile nu 
au fost numeroase, dar au creat un precedent. 

4. Particularitatea acestui scrutin a fost numărul mai mic al evenimentelor de campanie de masă în 
aer liber, în timp ce instituțiile media au fost utilizate în forme și la dimensiuni convenționale. Pe de 
altă parte, nivelurile de activitate ale candidaților pe rețele de socializare au crescut semnificativ – o 
tendință care arată că mass-media convenționale sunt încă populare și accesibile pentru candidați, 
iar rețelele de socializare sunt atractive prin lipsa reglementării lor. 

5. Televiziunile centrale și locale, presa scrisă și posturile de radio au transmis materiale de informare 
privind particularitățile organizării acestor alegeri. Cetățenii au putut obține informații despre 
noul sistem electoral și măsurile luate. Lipsa vizibilității campaniei prin evenimente în aer liber a 
fost compensată de campaniile desfășurate pe rețelele de socializare și de accesul candidaților la 
instituțiile media convenționale. Totuși, exercitarea dreptului candidaților de a candida la alegeri a 
fost parțial limitată, din cauza ratelor de infectare în rândul candidaților și liderilor politici naționali. 

6. Mesajele de dezinformare proruse rămân o problemă importantă în Ucraina, deși vizibilitatea lor 
a fost mai puțin centralizată din cauza caracterului local al acestui scrutin. Aplicațiile de mesagerie 
precum Telegram au o popularitate tot mai mare ca mijloace de răspândire a acestor mesaje. 

10http://ratinggroup.ua/research/ukraine/rezultaty_elektoralno-povedencheskogo_issledovaniya_v_den_vyborov.html Public: locuitorii în 
vârstă de peste 18 ani din toate regiunile Ucrainei, cu excepţia teritoriilor ocupate temporar Crimeea și Donbas. Bază de sondaj: 9.947 de 
respondenți, inclusiv 1.200 de respondenți intervievați: CATI (Intervievare telefonică asistată de calculator) pe baza eșantionului aleatoriu al 
numerelor de telefon mobil – au fost intervievați cei care NU AU VOTAT la alegeri.  Eroare de neeșantionare: 2,8%.
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7. Prezența la vot a fost mult mai mică decât la alegerile locale anterioare (organizate în 2015). Conform 
datelor unui studiu, pentru aproximativ 30% din alegători cauza neprezentării la alegeri a fost în 
mod direct sau indirect COVID-19. 
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Activitatea autorităților electorale și a autorităților public

La 31 octombrie 2020, cetățenii georgieni s-au îndreptat spre secțiile de votare pentru a alege membrii 
Parlamentului, în pofida creșterii numărului de infectări cu COVID-19. Cu câteva luni înainte de alegerile 
parlamentare, sistemul electoral mixt a fost modificat în mod semnificativ, după îndelungi dezbateri, 
proteste și negocieri11. Conform sistemului electoral mixt nou adoptat, 120 de deputați urmau să fie aleși pe 
liste de partid închise, iar 30 în circumscripțiile cu mandat unic (sistem majoritar).   

Campania pre-electorală oficială pentru alegerile parlamentare din 2020 a început la 1 septembrie, cu 
șaizeci de zile înainte de data alegerilor, și s-a intensificat pe parcurs. Campania pre-electorală și pregătirile 
pentru ziua alegerilor au fost afectate semnificativ, în mod negativ, de noua pandemie de coronavirus (SARS-
CoV-2) și de provocările create de aceasta12. Pentru a combate provocările socio-economice ale pandemiei, 
autoritățile centrale și cele locale au implementat diverse politici sociale. Pe parcursul implementării 
politicilor, delimitarea dintre partidul aflat la putere și autoritățile centrale/locale a fost neclară, contrar 
angajamentelor internaționale13. În plus, din cauza COVID-19, un număr mare de partide politice au 
renunțat la activitățile pre-electorale tradiționale de masă, iar altele au continuat să organizeze evenimente 
de masă. S-a creat astfel un mediu pre-electoral dezechilibrat și inechitabil14. Trebuie menționat însă că 
restricțiile impuse de Guvernul Georgiei în contextul pandemiei nu s-au aplicat activităților din campania 
pre-electorală. 

Înainte de începerea campaniei pre-electorale, numărul persoanelor infectate cu COVID-19 sau aflate în 
izolare era destul de mic, deoarece Guvernul Georgiei a declarat stare de urgență15 cu o politică strictă 
de izolare în perioada 21 martie — 23 mai, și a menținut unele restricții în perioada lunilor de vară. La 
28 ianuarie, Guvernul a înființat Consiliul de coordonare inter-ministerială, ca principal organ de decizie 
în problemele referitoare la coronavirus. Consiliul este format din reprezentanți ai Guvernului, membri 
ai Parlamentului, reprezentanți ai Administrației Prezidențiale din Georgia și reprezentanți ai sectorului 
medical, inclusiv directorul și directorul adjunct16 al Centrului Național pentru Controlul Maladiilor (CNCM). 
Înființarea unui consiliu multisectorial și cooperarea strânsă a instituțiilor medicale și de stat au limitat în 
mod eficient primul val al infecției COVID-19. Ca rezultat al eforturilor menționate mai sus, Georgia s-a 
numărat printre cele mai sigure state din punct de vedere epidemiologic în timpul primului val al pandemiei.  

Dar epidemia a început să se extindă dramatic la începutul lunii septembrie, din cauza sezonului de vară și 
mobilității ridicate în turismul intern. În pofida acestui fapt, Administrația Electorală din Georgia a respectat 
toate termenele legale prevăzute de legislația electorală și a acționat conform calendarului alegerilor.17  

Măsuri de sănătate publică și sanitare 

La 18 septembrie, Comisia Electorală Centrală a adoptat Decretul18 privind instituirea anumitor 
măsuri electorale și cerințe sanitar-igienice pentru ziua alegerilor. Decretul a fost adoptat pe baza 

11 Declaraţia comună a ONG-urilor privind adoptarea amendamentelor constituționale, disponibilă la https://bit.ly/2X13LsP;  
12 Evaluarea comună a mediului pre-electoral pentru alegerile parlamentare din anul 2020 (ISFED; TIG; GCJE), disponibilă la: https://bit.
ly/3rJoGyS;  
13 Alineatul 5.4 din Documentul OSCE de la Copenhaga din 1990. 
14 Ibid.
15 „Măsuri împotriva COVID-19 puse în aplicare de Guvernul Georgiei – Raport”: https://stopcov.ge/Content/files/COVID_RESPONSE_REPORT__
ENG.pdf 
16 Directorul adjunct al CNCM este șeful Centrului de cercetări în domeniul sănătăţii publice „Richard Lugar”: https://ncdc.ge/Handlers/GetFile.
ashx?ID=d8d25a85-1dea-4dab-bdbe-e995ae333f1b 
17 Graficul evenimentelor pentru alegerile parlamentare din Georgia de la 31 octombrie 2020: https://bit.ly/356olN8
18 Decretul nr. 38/2020 adoptat de CEC „Privind instituirea anumitor măsuri electorale și cerințe sanitar-igienice pentru alegerile parlamentare 
la termen din Georgia din 31 octombrie 2020/alegerile parțiale pentru organul reprezentativ local Sakrebulo/alegerile extraordinare ale 
primarilor, în scopul prevenirii răspândirii infecției cauzate de noul coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)”, disponibil online la https://cesko.
ge/res/docs/dadg38ing.pdf
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recomandărilor recunoscute la nivel internațional și consultărilor dintre experți, epidemiologi și 
administrația electorală19. Documentul prevedea condiții prealabile speciale pentru intrarea, ieșirea și 
prezența în secțiile de votare în ziua alegerilor, după cum urmează:

Principalele cerințe sanitar-igienice pentru spațiile de votare:

• Barieră de dezinfecție (mijloc de protecție colectivă) la intrarea în secția de votare; 
• Soluție de dezinfectare a mâinilor cu un conținut de alcool de cel puțin 70%, plasată la intrarea în 

secția de votare; 
• Informații privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului, plasate în loc vizibil în sediile 

birourilor electorale; 
• Tratarea corespunzătoare, curățarea/dezinfectarea suprafețelor atinse frecvent (inclusiv mânerele 

ușilor, birourile etc.) în secțiile de votare la fiecare trei ore și în funcție de nivelul contaminării; 
aerisirea naturală în mod periodic, de mai multe ori pe zi, a secțiilor de votare; 

• Recipient etanș pentru șervețele de unică folosință sau alte deșeuri igienice, utilizat de toate 
persoanele care au dreptul să se afle în secția de votare; 

• Cabină de vot cu intrare pentru un alegător, deschisă pe o parte, cu partea deschisă îndreptată spre 
peretele secției de votare, astfel încât să nu fie încălcat principiul secretului votului; 

• Recipient pentru pixuri utilizate de alegători în secția de votare, în care fiecare alegător va pune pixul 
utilizat după ce a votat; 

• În ziua alegerilor, secțiile de votare vor avea personal de curățenie, care trebuie să poarte EIP 
(echipament individual de protecție); 

• Înainte de deschiderea secțiilor de votare și la finalizarea sintetizării rezultatelor votării, secțiile de 
votare vor fi curățate și tratate cu soluție dezinfectantă.

Principalele cerințe sanitar-igienice pentru personalul electoral și persoanele autorizate să se 
afle la o secție de votare:   

• O persoană cu dreptul de a fi prezentă în secția de votare nu va fi admisă în secția de votare dacă nu 
poartă mască pe față și nu își dezinfectează mâinile; 

• O persoană cu dreptul de a fi prezentă în secția de votare nu va fi admisă în secția de votare fără a i 
se verifica temperatura, cu excepția alegătorilor; 

• Membrilor comisiei electorale li se vor asigura măști de protecție, viziere și mănuși de unică folosință; 
• În timpul votării cu urna mobilă, membrii biroului electoral care transportă urna mobilă și 

observatorii trebuie să poarte mască de protecție, vizieră, mănuși de unică folosință și să utilizeze 
dezinfectant pentru mâini; 

• Personalul care numără voturile trebuie să se afle la mese astfel încât să nu fie față în față; 
• Alte persoane autorizate trebuie să fie așezate la doi metri distanță de personalul care numără 

voturile, astfel încât să poată observa procesul de numărare și de sortare a buletinelor de vot. 

Principalele cerințe sanitar-igienice pentru personalul electoral și persoanele autorizate să se 
afle la o secție de votare: 

• O persoană cu dreptul de a fi prezentă în secția de votare nu va fi admisă în secția de votare dacă nu 
poartă mască pe față și nu își dezinfectează mâinile; 

• O persoană cu dreptul de a fi prezentă în secția de votare nu va fi admisă în secția de votare fără a i 

18 Decretul nr. 38/2020 adoptat de CEC „Privind instituirea anumitor măsuri electorale și cerințe sanitar-igienice pentru alegerile parlamentare 
la termen din Georgia din 31 octombrie 2020/alegerile parțiale pentru organul reprezentativ local Sakrebulo/alegerile extraordinare ale 
primarilor, în scopul prevenirii răspândirii infecției cauzate de noul coronavirus COVID-19 (SARS-CoV-2)”, disponibil online la https://cesko.
ge/res/docs/dadg38ing.pdf 
19 Procesul-verbal al ședinței CEC nr. 28/2020 din 18.09.2020; pagina 8; https://cesko.ge/res/docs/okmi28.pdf 
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se verifica temperatura, cu excepția alegătorilor; 
• Membrilor comisiei electorale li se vor asigura măști de protecție, viziere și mănuși de unică folosință; 
• În timpul votării cu urna mobilă, membrii biroului electoral care transportă urna mobilă și 

observatorii trebuie să poarte mască de protecție, vizieră, mănuși de unică folosință și să utilizeze 
dezinfectant pentru mâini; 

• Personalul care numără voturile trebuie să se afle la mese astfel încât să nu fie față în față; 
• Alte persoane autorizate trebuie să fie așezate la doi metri distanță de personalul care numără 

voturile, astfel încât să poată observa procesul de numărare și de sortare a buletinelor de vot. 

Principalele cerințe sanitar-igienice pentru alegători:

• Alegătorii vor primi pixuri pentru uz individual. După votare, fiecare alegător trebuie să pună pixul 
într-un recipient special; 

• Membrul biroului electoral care răspunde pentru fluxul alegătorilor trebuie să asigure menținerea 
unei distanțe sigure între alegători (dacă este posibil), să nu permită prezența a mai mult de doi 
alegători la masa de înregistrare și să îndrume alegătorii spre mesele de înregistrare la care sunt 
repartizați în ordine alfabetică, corespunzător primei litere a numelui de familie cu care sunt înscriși 
în lista electorală; 

• După ce introduce plicul special în urna de vot, alegătorul părăsește secția de votare, iar la ieșire vor 
exista mijloace pentru dezinfectarea mâinilor; 

• Alegătorul este obligat să poarte mască pe față. Alegătorul trebuie să își scoată masca de pe față 
pentru scurt timp pentru a fi identificat și pentru a efectua procedurile prevăzute de lege. Dacă nu își 
scoate masca de pe față, alegătorul nu va primi buletin/buletine de vot.

Verificarea temperaturii corpului:

Alegătorii nu au fost obligați să verifice temperatura corpului. Măsurarea temperaturii a fost obligatorie 
pentru celelalte persoane autorizate să intre în secțiile de votare, iar în caz de febră cu 37 °С sau mai 
mult, persoana respectivă a fost supusă unei noi verificări a temperaturii (la interval de 5 minute). Dacă 
persoana avea febră și după măsurarea repetată, nu i s-a permis să intre în secția de votare. 

În pofida extinderii dramatice a infecției COVID-19, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, administrația 
electorală, în consultare cu autoritățile sanitare și cu alte părți interesate, a reușit să instituie în mod eficient 
orientări cu privire la siguranță

Incluziunea și înregistrarea alegătorilor 

Deoarece rata de infectare a crescut considerabil, a devenit clar faptul că administrația electorală trebuie 
să înființeze comisii electorale speciale și să întreprindă activități specifice pentru a asigura dreptul 
de vot al alegătorilor aflați în instituții medicale pentru COVID-19 și aflați în izolare (în carantină în 
locații speciale sau în autoizolare la domiciliu). După consultări cu partidele politice, societatea civilă 
și organizațiile internaționale, cu doar 12 zile înainte de alegeri CEC a adoptat un decret privind 
asigurarea conștientizării oportune a publicului și participarea adecvată la scrutin a alegătorilor aflați 
în autoizolare20. O altă problemă importantă a fost termenul scurt prevăzut pentru ca alegătorii aflați în 
autoizolare să se înregistreze pentru votarea cu urna mobilă21.  

Potrivit acestui decret, persoanele infectate cu COVID-19 și aflate în instituții medicale au fost incluse 
într-o listă specială, iar alegătorii aflați în carantină, autoizolare sau autotratament la domiciliu, ale căror 
date au fost înregistrate oficial de instituțiile medicale competente, aveau posibilitatea să apeleze centrul 
telefonic de asistență al CEC și să solicite includerea în lista specială pentru votare la domiciliu între 24 
și 26 octombrie ora 22:00. Termenul final a fost apoi extins de două ori până la 28 octombrie. În total, 
la 30 octombrie erau incluși în lista specială 10.845 de alegători, dintre care 7.150 se aflau în instituții 

20 Decretul nr. 45/2020 adoptat de CEC la 19 octombrie; https://cesko.ge/geo/list/show/121687-dadgenileba-45/2020-19102020  
21 Evaluarea comună a mediului pre-electoral pentru alegerile parlamentare din anul 2020 (ISFED; TIG; GCJE), disponibilă la https://bit.
ly/3rJoGyS Transparency International Georgia, „Observații privind Rezoluţia CEC”, 22 octombrie 2020; https://www.transparency.ge/en/
post/remarks-resolution-cec 
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medicale și în carantină, iar 3.695 se aflau în autoizolare. 

De asemenea, CEC a înființat 127 de secții de votare speciale în fiecare localitate, în limitele de competență 
ale comisiilor electorale raionale responsabile, asigurând prin urna mobilă dreptul de vot al alegătorilor 
aflați în instituții medicale sau în izolare22.  

În pofida numărului mare de cazuri de infectare cu COVID-19 și termenului scurt pentru înregistrarea 
alegătorilor aflați în izolare, per ansamblu CEC a reușit să asigure includerea alegătorilor și respectarea 
dreptului de vot indiferent de starea de sănătate.  

Oportunități pentru alegători de a face o alegere informată și campaniile concurenților electorali 

Administrația electorală a organizat o campanie de informare a alegătorilor prin intermediul mass-media 
și platformelor de socializare, precum și prin mesaje SMS trimise persoanelor ale căror date de contact 
au fost înregistrate de instituțiile medicale competente. Mai mult decât atât, potrivit CEC, au fost trimise 
pliante de informare alegătorilor aflați în carantină și în instituțiile medicale23. În pofida campaniei de 
informare organizate de către administrația electorală, principala provocare pentru alegătorii dispuși să se 
înregistreze în lista specială a fost termenul scurt acordat pentru înregistrare. 

CEC a organizat campanii de educare a alegătorului prin diferite instituții mass-media și prin intermediul 
platformelor de socializare24, mai ales privind procedurile de votare și măsurile de siguranță în contextul 
pandemiei COVID-19, dar și despre importanța secretului votului.  Un aspect pozitiv este acela că 
informațiile au fost furnizate și în limbile minorităților etnice25. În general, CEC a organizat campanii ample 
de informare și a depus eforturi pentru a promova participarea și a informa alegătorii despre instrucțiunile 
de siguranță pentru ziua alegerilor.  

Mediul informațional, campaniile de dezinformare și accesul alegătorilor la informații 

Televiziunile rămân principala sursă de informare în Georgia. În perioada electorală mass-media au 
fost în general pluraliste, dar extrem de polarizate, la fel ca în anii precedenți. Însă mediul mediatic 
s-a schimbat drastic după Hotărârea Curții Europene a Drepturilor Omului în cazul Rustavi 2 TV și 
proceselor în desfășurare la Ajara TV începând cu luna iulie 201926.  

În Georgia, pe lângă mijloacele tradiționale, rețelele sociale, în primul rând Facebook, sunt utilizate de 
către actori interni și externi cu ambiții politice pentru a influența opinia publică sau a dezinforma. 
Divizările și polarizările politice sunt exploatate deseori de către actorii interni în campanii de discreditare. 
Acțiunile de informare organizate demonstrează că actorii anonimi din spatele acestora folosesc mesaje 
de dezinformare formulate în avans, având ca scop declanșarea unei reacții sociale negative și inflamarea 
sentimentelor antagoniste față de oponenți, activiștii societății civile și organizațiile mass-media27. 

Înainte de alegerile parlamentare din 2020, campaniile de defăimare desfășurate pe pagini anonime 
de Facebook au fost foarte intense. Acest fapt a fost demonstrat prin comportamentul coordonat28 al 
paginilor create în scop de discreditare, manifestat în campanii de informare metodică, organizată și 
dăunătoare. Au fost utilizate diverse tactici de discreditare, inclusiv pagini speciale pe Facebook, pagini 
false în mass-media și pagini false de susținere, menite să inducă în eroare alegătorii și să le influențeze 
comportamentele. Trebuie remarcat faptul că campaniile de discreditare organizată au fost utilizate atât 
împotriva opoziției, cât și împotriva partidului de la putere/autorităților29. 

În afară de paginile menite să influențeze comportamentul alegătorilor, aceste mesaje au reprezentat nu 
doar o reflectare a proceselor politice interne, ci și o acțiune/campanie consecventă de dezinformare 

22 CEC a aprobat listele speciale ale alegătorilor aflați în izolare: https://bit.ly/38QaJGK 
23 Ibid.
24 De exemplu, campania de informare desfășurată de CEC prin intermediul rețelelor de socializare poate fi găsită în biblioteca de publicitate 
pe Facebook, disponibilă la adresa https://www.facebook.com/ads/library/?active_status=all&ad_type=all&country=GE&view_all_page_
id=285100957669 
25 Informații pentru minoritățile etnice: https://cesko.ge/eng/list/show/120578-informatsia-etnikuri-umtsiresobebistvis-2020 
26 „Evaluarea mediului pre-electoral pentru alegerile parlamentare din anul 2020” Capitolul „Mediul mediatic”; pagina 13-16; https://bit.
ly/3o8A3y1 
27 Primul raport intermediar al monitorizării rețelelor de socializare la alegerile parlamentare din 2020; https://bit.ly/2MoZ2PH 
28 Existența unor rețele organizate, implicate în comportamentul fals coordonat pe Facebook în Georgia, a fost confirmată oficial de trei ori în 
ultimele luni. În decembrie 2019, aprilie 2020 și octombrie 2020, Facebook a șters de pe platformele sale 1.361 de conturi care funcționau în 
Georgia. Majoritatea acestor conturi reprezentau o reţea falsă apropiată de Visul Georgian (VG), iar unele aveau legături cu Mişcarea Naţională 
Unită (MNU). În plus, Facebook a șters conturi coordonate având legături cu agenția de știri rusă News Front, care viza publicul din Georgia.
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și propagandă având ca scop incitarea unor temeri iraționale, antioccidentale și antiliberale și a unor 
sentimente xenofobe și homofobe. Paginile care difuzează mesaje dezbinatoare bazate pe valori au 
fost implicate activ în campania pre-electorală în favoarea actorilor politici proruși. Pe lângă mesaje 
antioccidentale și antiliberale au fost difuzate și mesaje proruse declarate. Majoritatea mesajelor s-au 
bazat pe motive naționaliste și religioase pentru a fi mai bine acceptate de utilizatorii de Facebook și a 
evita suspiciunile privind posibile intenții dușmănoase30. 

Mesajele și metodele de propagandă de pe aceste pagini de Facebook sunt identice cu cele utilizate de 
Kremlin în diverse state europene. Tacticile folosite de aceste pagini rezonează, în special, cu eforturile 
Kremlinului de a difuza mesaje dezbinatoare, care conțin teorii ale conspirației în societatea occidentală.  

Una din aceste rețele, și cea mai mare identificată de ISFED, a fost dezactivată de Facebook cu câteva 
zile înainte de alegeri. Este vorba despre sursa mass-media autoproclamată alternativă „Alt-info”, care 
a difuzat în primul rând știri și evenimente politice din Georgia, despre politica UE și a Rusiei, alegerile 
parlamentare, personalități politice și a criticat alte mass-media locale, precum și politicienii liberali, 
imigranții, minoritățile și comunitățile LGBTQ. Conform Facebook, această activitate a inclus postări cu 
discurs de incitare la ură31.  

Numărul tot mai mare de cazuri de infectare cu coronavirus din perioada electorală a amplificat riscul 
reprezentat de campaniile de discreditare organizată la adresa proceselor democratice. Pe de o parte, din 
cauza mobilității reduse, oamenii au petrecut mai mult timp pe rețelele de socializare. Practica distanțării 
sociale a încurajat partidele politice și candidații să se bazeze mai mult pe mass-media în scopuri de 
campanie, rețelele de socializare devenind unul dintre principalele canale de comunicare cu alegătorii. 
Pe de altă parte, pe fondul confuziei provocate de pandemie și comportamentelor sociale modificate, 
cetățenii au devenit mai vulnerabili la diversele mesaje conspiraționiste și la dezinformarea răspândită 
prin intermediul rețelelor de socializare. 

Participarea în ziua alegerilor și prezența la vot

La 31 octombrie 2020, prezența la vot finală a fost de 56,11%32, adică mai mare decât la scrutinul 
parlamentar din 2016, când prezența la vot a fost de 51,63%33.  Pe durata zilei alegerilor, observatorii 
electorali ai ISFED au depus circa 13 plângeri privind încălcarea reglementărilor impuse de pandemia 
COVID-19, care de cele mai multe ori au avut un caracter tehnic. Un fapt pozitiv este acela că, potrivit 
rezultatelor numărării în paralel a voturilor de către ISFED, reglementările impuse de pandemia COVID-19 
au fost respectate la majoritatea secțiilor de votare.  

Însă numărul cazurilor confirmate de infectare cu COVID-19 a crescut vertiginos în lunile octombrie-
noiembrie, așa cum au prezis autoritățile medicale încă din vară. La 8 noiembrie, activiștii civici și 
personalitățile opoziției care declaraseră nelegitime rezultatele alegerilor parlamentare au inițiat un 
protest masiv în fața Parlamentului din Georgia. Protestul a continuat în fața CEC, unde organele de 
aplicare a legii au folosit, fără avertisment, tunuri cu apă împotriva protestatarilor. Mai multe organizații 
ale societății civile au considerat că utilizarea tunurilor cu apă a fost nejustificată.  

După mitingurile de protest, la 9 noiembrie Guvernul Georgiei a impus restricții ale libertății de circulație 
între orele 22:00 și 5:00, din dimineața următoare, în șapte mari orașe. În consecință, aflarea în locuri 
publice în perioada respectivă sau deplasarea cu un vehicul sau pe jos a fost interzisă. Restricția a fost 
prelungită pentru a include campania pre-electorală pentru al doilea tur de scrutin34. 

Concluzii: 

1. Referitor la implementarea politicilor în contextul COVID-19 și politicilor privind bunăstarea, 
delimitarea dintre partidul aflat la putere și autoritățile centrale/locale a fost neclară, contrar 
angajamentelor internaționale 

29 Al doilea raport intermediar al monitorizării rețelelor de socializare la alegerile parlamentare din 2020; https://bit.ly/2X4lFLp 
30 ibid
31 „Raportul din octombrie 2020 cu privire la comportamentul neautentic coordonat”, 5 noiembrie 2020 https://about.fb.com/news/2020/11/
october-2020-cib-report/ 
32 Statistica prezenței la vot în 2020: https://cesko.ge/res/docs/2020110718080120.00.1.pdf 
33 Statistica prezenței la vot în 2016: https://cesko.ge/res/docs/monaciletaaqtivobaing.pdf 
34 Declaraţia GDI, ISFED, HRC și TIG cu privire la introducerea interdicției de deplasare: https://bit.ly/2MxbUDH 
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2. Din cauza COVID-19, un număr mare de partide politice au renunțat la activitățile pre-electorale 
tradiționale de masă, iar altele au continuat să organizeze evenimente de masă, ceea ce a dus la un 
mediu pre-electoral dezechilibrat și inechitabil.  

3. În pofida extinderii semnificative a infecției COVID-19, cu câteva săptămâni înainte de alegeri, 
administrația electorală, în consultare cu autoritățile sanitare și cu alte părți interesate, a reușit să 
instituie în mod eficient orientări cu privire la siguranță.  

4. Reglementările impuse de pandemia COVID-19 au fost respectate la majoritatea secțiilor de votare 
observate. Însă numărul cazurilor confirmate de infectare cu COVID-19 a crescut vertiginos în lunile 
octombrie-noiembrie, așa cum au prezis autoritățile medicale încă din vară. 

5. În pofida numărului mare de cazuri de infectare cu COVID-19 și termenului scurt pentru înregistrarea 
alegătorilor aflați în izolare, pe ansamblu CEC a reușit să asigure includerea alegătorilor și respectarea 
dreptului de vot indiferent de starea de sănătate. În general, CEC a organizat campanii ample de 
informare și a luat măsuri pentru a promova participarea, informând alegătorii despre instrucțiunile 
de siguranță pentru ziua alegerilor.  

6. Numărul tot mai mare de cazuri de infectare cu coronavirus din perioada electorală a amplificat 
campaniile de discreditare și riscul la adresa proceselor democratice. Acest risc este amplificat și de 
faptul că oamenii petrec mai mult timp pe rețelele de socializare, din cauza restricțiilor de mobilitate 
aferente măsurilor de limitare a pandemiei COVID-19. Pe fondul confuziei provocate de pandemie 
și comportamentelor sociale modificate, cetățenii au devenit mai vulnerabili la diversele mesaje 
conspiraționiste și la dezinformarea răspândită prin intermediul rețelelor de socializare.
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Activitatea autorităților electorale și a autorităților publice 

În Republica Moldova, autoritatea permanentă care coordonează activitatea tuturor organelor elector-
ale în vederea pregătirii și desfășurării alegerilor este Comisia Electorală Centrală (CEC)35. La alegerile 
pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020, desfășurate în context pan-
demic, CEC a gestionat două niveluri de organe electorale inferioare: 36 de consilii electorale de circum-
scripție (CECE) și 2143 de birouri electorale ale secțiilor de votare (BESV), în cadrul cărora au activat cel 
puțin 19 613 persoane36. 

Autoritățile electorale au organizat, în general, alegerile în mod eficient și cu respectarea termenelor 
legale. Ședințele CEC s-au desfășurat în format mixt. Cazuri izolate de infectare cu COVID-19 a funcțion-
arilor electorali au existat în organele electorale de toate nivelurile, însă fără a afecta decisiv desfășura-
rea alegerilor. Totuși, observatorii Promo-LEX au atras atenția asupra gradului deficitar de respectare a 
măsurilor de protecție de către funcționarii electorali în perioada de activitate de până la ziua alegerilor. 
De exemplu, înainte de turul doi al alegerilor, doar 38% din secțiile de votare vizitate au efectuat termo-
metria vizitatorilor37.  

La nivel național, autoritatea responsabilă de coordonarea protecției și promovarea sănătății în con-
text pandemic este Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică (CNESP). Deciziile adoptate 
de CNESP au fost publicate cu operativitate în limbile română și rusă pe pagina web respectivă a au-
torității38. Activitatea și deciziile CNESP sunt coordonate cu responsabilii de la Organizația Mondială a 
Sănătății (OMS)39 și sunt obligatorii pentru toate instituțiile publice și private. Nerespectarea deciziilor 
CNESP poate duce la răspundere contravențională40.  

În rezultatul coordonării acțiunilor dintre CEC și CNESP, pentru reglementarea organizării alegerilor în 
context pandemic, a fost elaborată de CEC (și aprobată de CNESP) Instrucțiunea cu privire la măsurile 
de prevenire a infecției COVID-19 în perioada electorală41. Documentul a fost aprobat la 12 august 2020, 
până la începutul perioadei electorale. Instrucțiunea a fost adoptată cu încălcarea prevederilor legale 
privind desfășurarea consultărilor publice. Din această cauză, chiar dacă în esență respectă standardele 
internaționale și bunele practici în domeniu, conținutul Instrucțiunii, la momentul adoptării, a fost pe 
alocuri confuz42, fapt ce a afectat anumite proceduri electorale, inclusiv procesul de instruire a observa-
torilor.  

Pentru a clarifica confuziile din textul Instrucțiunii, la 13 octombrie 2020, prin Hotărârea nr. 34 a CNE-
SP43, au fost operate modificări. Principalele modificări au vizat asigurarea gratuită din contul statului 
cu mască de protecție a alegătorilor care se prezintă fără mască, instituirea regulilor clare de exercitare 

35 Codul electoral al Republicii Moldova. Nr. 1381-XIII din 21 noiembrie 1997, art. 14-26.
36 Raport cu privire la rezultatele alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 noiembrie 2020. Aprobat prin hotărârea 
Comisiei Electorale Centrale nr. 4519 din 23 noiembrie 2020, p. 16.
37 Raport nr. 7. Misiunea Promo-LEX de observare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova din 1 (15) noiembrie 2020, 
p.14.
38 Informații privind Coronavirus. Guvernul Republicii Moldova.
39Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova. Raport privind măsurile de răspuns la infecția COVID-19 (în perioada 
ianuarie – mai 2020), p.3-8.
40 Codul Contravențional al Republicii Moldova, art.761  
41 Instrucțiunea privind modalitatea de organizare și desfășurare de către Comisia Electorală Centrală a scrutinelor electorale în condițiile 
situației pandemice cu infecția COVID-19.
42 Opinia Asociației Promo-LEX privind desconsiderarea de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a consultărilor publice 
inițiate de către Comisia Electorală Centrală pe subiectul organizării alegerilor în condițiile pandemice.
43 Hotărârea nr. 34 din 13 octombrie 2020. Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică.
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a dreptului de vot pentru alegătorii care se prezintă la organul electoral cu semne clinice caracteristice 
COVID-19, dar și mecanismul de asigurare a dreptului de vot pentru alegătorii care se află în autoizolare.  

Un rol aparte în organizarea alegerilor peste hotarele Republicii Moldova l-a avut Ministerul Afacerilor 
Externe și Integrării Europene (MAEIE). Autoritatea a asigurat comunicarea dintre CEC și autoritățile 
statelor gazdă unde au fost deschise secții de votare, inclusiv cu privire la condițiile pe care le impun 
statele de reședință și contextul instituirii măsurilor restrictive în legătură cu pandemia de COVID-19. 

Măsuri de sănătate publică și sanitare adoptate pentru organizarea alegerilor  

Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în perioada electorală a fost elabo-
rată și aprobată cu scopul de a optimiza și standardiza aplicarea procedurilor electorale ce țin de organi-
zarea și desfășurarea alegerilor în condiții de pandemie. Instrucțiunea a reglementat în mod separat mă-
surile de protecție pentru alegători, funcționari electorali și concurenți. De asemenea, aplicarea măsurilor 
de protecție a fost stabilită separat pentru etapele procesului electoral: perioada electorală, ziua alegerilor 
și perioada de după ziua votării. Reglementările au acoperit preponderent activitatea organelor electorale, 
și în mod mai puțin suficient activitățile de campanie (întruniri electorale, activități din „ușă-n-ușă” etc.).  

Printre reglementările cele mai relevante procedurii de vot menționăm: 

• Obligativitatea respectării, în perimetrul secției de votare (SV), a regulilor privind distanțarea so-
cială și interdicția întrunirilor cu participarea unui număr mai mare de 50 de persoane; 

• Amenajarea localului SV în corespundere cu respectarea distanței sociale de 1 metru între funcțion-
arii electorali; 

• Efectuarea obligatorie a termometriei fiecărui alegător la intrarea în secția de votare; 
• Instalarea, la intrarea în secția de votare, în locuri vizibile și accesibile pentru alegători, a dozatoare-

lor cu soluție dezinfectantă pe bază de alcool; 
• Condiționarea accesului alegătorilor în secția de votare și în sediul organelor electorale de purtarea 

obligatorie a măștii de protecție. Membrii BESV au fost obligați să ofere gratuit câte o mască de pro-
tecție fiecărui alegător în ziua alegerilor; 

• Exercitarea votului la locul aflării (domiciliu sau reședință) de către alegătorii care sunt în auto-
izolare (pentru tratament la domiciliu, persoane contacte, persoane revenite de peste hotare din 
zona roșie și cei care manifestă simptome ale infecției respiratorii acute); 

• Pe parcursul zilei alegerilor, a fost obligatorie aerisirea frecventă a spațiului secției de votare, iar în 
caz de posibilitate aerisirea permanentă, precum și dezinfectarea, pe parcursul zilei, a spațiului și 
suprafețelor de lucru din secția de votare; 

• în incinta secției de votare, concomitent, a fost permisă intrarea unui număr limitat de alegători, egal 
cu numărul de cabine de vot utilizate (de ex. 2 cabine de vot – 2 alegători prezenți concomitent). 

Pe parcursul perioadei electorale Promo-LEX a identificat o singură petiție cu referire la aplicarea mă-
surilor de protecție în contextul alegerilor. Ea a fost depusă la CEC din partea unui partid care nu era 
concurent electoral. Prin adresare se solicita stoparea colectării semnăturilor pentru înregistrarea can-
didaților pe motiv că Instrucțiunea cu privire la măsurile de prevenire a infecției COVID-19 în perioa-
da electorală nu conține reglementări privind procedura de colectare a semnăturilor în condițiile unei 
situații excepționale în sănătatea publică. Potrivit răspunsului CEC, nu exista temei pentru încetarea 
colectării semnăturilor, deoarece măsurile de prevenire și combatere a infecției COVID-19 în procesul 
de colectare a semnăturilor sunt descrise în Îndrumarul membrului grupului de inițiativă în susținerea 
candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova. Trebuie menționat faptul că Îndrumarul 
respectiv nu are statut de act normativ, fiind doar cu titlu de recomandare. 

După scrutin, CEC a hotărât transmiterea către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a echipa-
mentului de protecție pentru prevenirea răspândirii infecției COVID-19, achiziționat și rămas nefolosit 
în urma alegerile prezidențiale44. 

Deși, conform Instrucțiunii, măsurile de prevenire a infecției COVID-19 au fost adecvate, ele nu au fost 
respectate întotdeauna la secțiile de votare, după cum a observat Promo-LEX în primul și al doilea tur de 
scrutin, în special în ceea ce privește măsurarea temperaturii și amenajarea secțiilor de votare pentru a 

44 Hotărârea CEC nr. 4535 din 11.12.2020 cu privire la transmiterea către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a unor echipamente 
de protecție în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19.
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respecta distanțarea obligatorie45. 

Incluziunea și înregistrarea alegătorilor, în special a alegătorilor spitalizați, în carantină sau în 
autoizolare   

A fost reglementată situația în care persoanele ce manifestă simptome ale infecției respiratorii acute, 
care se vor prezenta până la ora 15:00 la secția de votare, nu vor fi admise în incinta acesteia, ci vor fi 
înscrise pe lista pentru votare la locul aflării (urna mobilă). Simultan, celor care se vor prezenta la secția 
de votare după ora 15:00, chiar dacă vor manifesta aceleași simptome, li se vor crea condiții de votare. 

Totuși, pentru secțiile de votare unde nu se votează cu urna mobilă, cum ar fi cele organizate peste ho-
tare, sau pentru alegătorii din regiunea transnistreană46, accesul a fost permis indiferent de starea de 
sănătate și ora prezentării alegătorilor la vot. Promo-LEX a constatat lipsa șanselor egale de acces la vot 
pentru diferite categorii de alegători. 

De asemenea, a fost reglementată situația alegătorilor aflați în autoizolare (pentru tratament la domi-
ciliu, persoane contacte, persoane revenite de peste hotare din zona roșie și cele care manifestă simp-
tome ale infecției respiratorii acute). Aceștia și-au exercitat dreptul de vot la locul aflării, prin depunerea 
unei cereri la BESV unde își are înregistrarea la domiciliu/reședință alegătorul. 

Potrivit Hotărârii CNESP47, membrii BESV desemnați pentru a se deplasa cu urna de vot mobilă, precum 
și persoanele care le vor însoți, în mod obligatoriu vor fi echipați cu echipament de protecție (măști, 
mănuși, viziere, costume de protecție etc.) și vor respecta cu strictețe regulile de utilizare a acestuia. 
Regulile în cauză au fost condiții comune pentru toate cazurile de votare la locul aflării, indiferent că e 
vorba de alegători aflați în regim de autoizolare sau nu. Potrivit observatorilor electorali, regulile spec-
ificate au fost de cele mai multe ori respectate în zilele alegerilor.  

Totuși, așa cum a observat Promo-LEX, în cazul acestor reglementări a fost omisă situația în care per-
soana este autoizolată în alt loc decât cel conform domiciliului sau reședinței valabile. Respectiv, votarea 
la locul aflării în conformitate cu prevederile Instrucțiunii nu a fost posibilă, deoarece alegătorul este 
înscris în listele electorale de bază din cadrul altei secții de votare. 

În același timp, în turul doi al alegerilor (15 noiembrie 2020) observatorii Promo-LEX au fost informați 
despre cel puțin un caz când alegătorii internați în spital, secția COVID, nu au avut posibilitatea de a vota 
cu urna mobilă, din cauză că medicii au refuzat solicitarea acesteia.  

În urma scrutinului, organele electorale nu au înregistrat din partea alegătorilor contestații care să con-
firme imposibilitatea exercitării dreptului de vot anume din cauza îmbolnăvirii cu COVID-19 sau aflarea 
în imposibilitate de a se deplasa din cauza restricțiilor antiepidemice impuse.  

Oportunități pentru alegători de a face o alegere informată și campaniile concurenților electorali  

CEC, împreună cu Centrul de Instruire Continuă în Domeniul Electoral (CICDE)48, au informat alegătorii 
cu privire la specificul organizării alegerilor în condițiile pandemiei de COVID-19. Activitățile de infor-
mare au fost desfășurate, în special, în ultimele trei săptămâni de campanie electorală. Ele au cuprins: 
mediatizarea a patru materiale audio/video la TV/radio și în mediul online (video, videografic, podcast, 
meme), informarea alegătorilor de către membrii CEC în cadrul emisiunilor TV, discutarea și informarea 
alegătorilor în cadrul unei campanii de informare generale organizată de CICDE. 

Subiectele abordate în cadrul activităților de informare s-au referit la măsurile anti-COVID-19 ce trebuie 
respectate în ziua alegerilor, solicitarea urnei mobile de către alegătorii care se tratează acasă sau la 
spital, dezinfectarea secțiilor de votare, respectarea măsurilor de distanțare fizică și purtarea măștilor 
de protecție la întâlnirile cu alegătorii în spațiile închise49. 

45 În această privință, a se vedea datele din constatările preliminare ale Promo-LEX după turul II de scrutin: https://promolex.md/19189-misiunea-
de-observare-promo-lex-prezinta-rezultatele-preliminare-si-scorul-obtinut-de-candidati-in-cele-608-sectii-de-votare-din-esantion/?lang=en 
46Regiunea transnistreană este un teritoriu al Republicii Moldova ce nu este controlat de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova.  În 
regiune sunt înregistrați circa 250.000 de cetățeni ai Republicii Moldova cu drept de vot.
47 Hotărâre nr. 24 din 12 august 2020. Comisia Naţională Extraordinară de Sănătate Publică. 
48 CICDE – este o instituție publică fondată de Comisia Electorală Centrală, care realizează instruirea specializată a funcționarilor electorali, precum 
și campanii de informare a alegătorilor.
49Informarea alegătorilor pe subiectul măsurilor de protecție în context pandemic a fost asigurată și de Asociația Promo-LEX și partenerii săi, inclusiv 
prin intermediul activităților de subgrantare. Au fost elaborate materiale video diseminate online, precum și reportaje difuzate la televiziunile 
regionale.



            21

Pe de o parte, informarea alegătorilor pe subiectul regulilor de protecție anti-COVID a fost, în general, 
suficientă. S-a pus accentul pe pașii ce trebuie înfăptuiți de alegători la secția de vot în ziua alegerilor. Pe 
de altă parte, cu privire la informarea concurenților despre cerințele și limitele organizării activităților 
de campanie, Promo-LEX a constatat lipsa clarității și previzibilității condițiilor pe termen mediu și lung. 

În contextul începerii campaniei electorale, conform Hotărârii CNESP nr. 33 din 28 septembrie 2020, 
la nivel național s-a admis organizarea întrunirilor în masă cu caracter unic (întruniri electorale), cu 
participarea unui număr mai mic de 50 de persoane, cu respectarea măsurilor de sănătate publică și cu 
întocmirea obligatorie de către organizatori a listei de evidență epidemiologică a evenimentului, după 
modelul furnizat (nume, prenume, IDNP, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de domiciliu). Înt-
runirile nu au putut fi organizate în adiacentul instituțiilor publice, de învățământ, spitalelor sau altor lo-
curi cu risc sporit de infecție (în plus, la întrunirile în spații închise a fost obligatorie purtarea măștilor). 

Din momentul începerii campaniei electorale, pe 1 octombrie 2020, CNESP a declarat starea de urgență 
în sănătatea publică („cod roșu”) în majoritatea (68%) unităților administrativ-teritoriale (UAT) de pe 
teritoriul Republicii Moldova. Iar stabilirea măsurilor concrete de înăsprire sau relaxare a fost pusă pe 
seama Comisiilor teritoriale de sănătate publică (CTSP), care au avut dreptul de a institui, printre altele, 
interzicerea organizării adunărilor în masă.  

Teoretic, în diferite UAT au fost instituite diferite50 măsuri și condiții de protecție anti-COVID, iar con-
curenții trebuiau să se informeze în timp util pentru a-și planifica activitățile de campanie. Promo-LEX 
a constatat că, pe parcursul campaniei electorale, în cel puțin patru UAT de nivelul II (din 36) a fost in-
terzisă organizarea întrunirilor publice. Cu toate acestea, observatorii electorali au constatat cel puțin 
șase cazuri în care concurenții electorali au organizat întruniri electorale în regiunile respective, fără ca 
organele de drept să intervină. În plus, au fost identificate mitinguri de campanie și marșuri automobil-
istice desfășurate cu încălcarea interdicției de maxim 50 de persoane implicate, iarăși fără ca organele 
de drept să intervină.  

Prin ignorarea și nerespectarea măsurilor anti-COVID-19 impuse de către CNESP, în opinia Promo-LEX 
și altor organizații neguvernamentale, concurenții electorali au dat dovadă de iresponsabilitate față de 
alegători. Astfel, au promovat modele de comportament sfidător față de măsurile întreprinse de au-
torități în combaterea infecției COVID-19 și au generat riscuri suplimentare de răspândire a infecției în 
rândul populației51. 

Promo-LEX a subliniat, de asemenea, că până la începutul campaniei electorale CEC nu a emis recoman-
dări separate explicite potențialilor concurenți sau concurenților electorali privind modul de desfășura-
re a campaniei de colectare a semnăturilor sau cele electorale în condițiile impuse de CNESP. 

Din informațiile deținute de Promo-LEX, concurenții nu au contestat măsurile restrictive impuse pe 
perioada campaniei electorale atât de către CNESP, cât și de CTSP. Pe durata campaniei a fost identificată 
o singură contestație depusă de un concurent, în care a fost invocată o presupusă încălcare a restricțiilor 
epidemiologice de către un alt concurent. 

Totuși, la etapa de desemnare și înregistrare a concurenților, și anume în procesul de colectare a semnă-
turilor în susținerea potențialilor concurenți, candidații care nu au reușit să colecteze numărul suficient 
de semnături au invocat, în plângerile depuse în instanțe, drept motiv al problemelor inclusiv contextul 
pandemic. 

Mediul informațional, campaniile de dezinformare și accesul alegătorilor la informații  

Privind mediul informațional general, conform observatorilor electorali, cu unele excepții, mass-media 
TV și online a avut un comportament părtinitor în campania electorală. Aceasta a reflectat într-un mod 
dezechilibrat concurenții electorali, promovând și un puternic dezechilibru de gen, și nu a asigurat infor-
marea complexă a publicului despre procesul electoral și procedurile de vot52. 

În plus, hotărârea CNESP menționată mai sus și restricțiile conexe pot fi evaluate ca oferind oportunități 
de campanie limitate, în special prin restricționarea reuniunilor și întrunirilor publice ale candidaților, 
fapt care ar fi putut afecta accesul la informații despre platformele electorale ale candidaților.  

50 De regulă, condițiile nu au fost diferite, dar în anumite UAT de nivelul II au fost introduse condiții specifice de tipul interzicerii totale a 
întrunirilor publice, sistarea transportului public de pasageri, închiderea piețelor.  
51 Declarație. Poziția Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte privind alegerile prezidențiale din anul 2020, p.3.
52 Declarație. Poziția Coaliției Civice pentru Alegeri Libere și Corecte privind alegerile prezidențiale din anul 2020, p.2.
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Cu referire la subiectul pandemic, observatorii electorali nu au constatat ample campanii de dezinfor-
mare bazate pe știri false referitoare la virusul COVID-19 pe parcursul alegerilor prezidențiale. Respec-
tiv, nu au fost observate nici campanii de sensibilizare pentru a informa alegătorii cu privire la pericolele 
dezinformării.  

Subiectul COVID-19 a fost unul puțin prezent în discursurile concurenților. Mass media a invocat sub-
iectul COVID-19 în context electoral, preponderent cu scopul de informare a alegătorilor cu privire la 
măsurile implementate pentru votarea din ziua alegerilor. 

Chiar dacă o campanie vizibilă de dezinformare legată de subiectul COVID-19 nu a fost sesizată de obser-
vatori, potrivit sondajelor53 de opinie realizate inclusiv în perioada campaniei electorale, în mare parte 
cetățenii sunt sceptici privind existența virusului. Astfel, cel puțin 28% considerau că virusul a fost creat 
artificial de militarii americani, iar 39% consideră că a fost creat în laboratoare chineze. Peste 42% din 
respondenți la sondajul menționat consideră că virusul a fost creat artificial pentru a impune vaccinarea 
obligatorie. Fiecare al treilea cetățean al Moldovei consideră că un tratament pentru COVID-19 nu este 
necesar, iar circa 55% din respondenți consideră că virusul nu este mai periculos ca o gripă obișnuită.  

Considerăm că, pe lângă știrile false și manipulatorii despre COVID-19 ce au circulat în mai ales în me-
diul online, la crearea opiniilor menționate mai sus au contribuit și exemplele negative de ignorare și 
încălcare de către concurenții electorali și liderii de opinie implicați în campaniile acestora a restricțiilor 
antiepidemice impuse de autoritățile sanitare. Mai mult, se pare că aceste opinii au fost consolidate de 
comportamentul tolerant al organelor de drept față de abaterile vizibile publicului larg.  

Participarea în ziua alegerilor și prezența la vot 

În pofida contextului pandemic, comparativ cu scrutinul prezidențial din 2016, la alegerile din 2020 
au participat cu circa 5% mai mulți alegători. Secțiile de votare au fost dotate cu măști pentru fiecare 
alegător, gel dezinfectant și aparate de măsurare a temperaturii corpului uman. Totuși, în special în ziua 
alegerilor din primul tur, mai muți funcționari electorali și alegători au ignorat cerințele privind măsu-
rile de protecție în context pandemic. După alegeri, potrivit statisticilor oficiale, numărul cazurilor con-
firmate de infecție cu COVID-19 a crescut. Totuși, este greu de tras concluzii despre impactul scrutinului 
asupra acestei creșteri, fiindcă a fost o creștere continuă și aproximativ uniformă, fără anumite fluctuații 
determinante în special după turul II de scrutin.  

Atragem atenția asupra faptului că, la alegerile prezidențiale din noiembrie 2020, organizate și des-
fășurate în context pandemic, numărul alegătorilor nu s-a micșorat, ci dimpotrivă a crescut. Compara-
tiv cu turul doi al alegerilor prezidențiale din 2016, când au votat 53,45% din alegători, în turul doi al 
alegerilor prezidențiale din 2020 au participat la vot 58,22%. În mod aparte subliniem, practic, dublar-
ea numărului celor care au votat în secțiile de votare constituite peste hotarele țării, de la 138.720 la 
263.177 alegători. 

În ziua alegerilor, observatorii Promo-LEX au raportat cazuri izolate de încălcare a dreptului de vot al 
cetățenilor pe motiv de simptome COVID-19 manifestate la intrarea în secția de votare, sau din cau-
za pretinsului refuz al administrației unui spital de a solicita urna mobilă pentru pacienții internați în 
secțiile specializate COVID-19. 

Privind asigurarea alegătorilor cu echipamente de protecție, reiterăm că secțiile de votare au fost dotate 
cu măști pentru fiecare alegător, gel dezinfectant și aparate de măsurare a temperaturii corpului uman. 
În același timp, în special în ziua alegerilor din primul tur, mai muți funcționari electorali au ignorat 
cerințele privind măsurile de protecție. Printre incidentele semnalate s-au numărat: nerespectarea dis-
tanței sociale, lipsa termometriei, prezența alegătorilor fără măști și suspendarea votării pe parcursul 
aerisirii localului. 

Comparativ cu primul tur, Promo-LEX a identificat dor două54 cazuri când a fost modificată întreaga 
componență a BESV din motiv de infectare a unor membri și intrarea în autoizolare a celorlalți.  

53https://www.watchdog.md/2020/10/19/sondaj-sociologic-evolutia-perceptiilor-privind-dezinformarea-in-contextul-pandemiei-covid-19-
si-preferinte-politice/ 
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Potrivit statisticilor oficiale, după ziua alegerilor (primul tur), adică 1 noiembrie 2020, numărul ca-
zurilor confirmate de infecție cu COVID-19 a crescut. Tendința de creștere s-a menținut și după turul 
doi de scrutin, adică după 15 noiembrie 2020. Astfel, dacă în ultimele două săptămâni înainte de ziua 
alegerilor (15-31 octombrie 2020) media cazurilor confirmate era de circa 683 per zi, atunci după ziua 
alegerilor din 1 noiembrie 2020, în intervalul 3-13 noiembrie, media de infectări a fost de 962 cazuri 
zilnice. În fine, după ziua alegerilor din 15 noiembrie 2020 (turul doi) s-a menținut tendința ascendentă 
– media cazurilor conformate în perioada 17-30 noiembrie a fost de 1.141 cazuri per zi55. 

În ziua alegerilor concurenții nu au depus contestații cu privire la nerespectarea măsurilor de protecție. 
Însă Promo-LEX a informat CEC cu privire la deficiențele semnalate în respectarea de către funcționarii 
electorali a regulilor de protecție. Autoritatea electorală a transmis aceste sesizări către organele de 
drept, care pe parcursul zilei alegerilor, cât și în perioada ulterioară au abordat responsabilii din cadrul 
organelor electorale. Comparativ cu primul tur de scrutin, în turul al doilea observatorii Promo-LEX au 
identificat un număr nesemnificativ de astfel de incidente. 

În privința alegătorilor aflați în regim de autoizolare și care au solicitat votarea la locul aflării, menționăm 
că ponderea lor a fost de circa 3-4% din numărul total de solicitanți de a vota cu urna mobilă. Astfel, po-
trivit datelor oficiale ale CEC, din partea alegătorilor aflați în autoizolare, în primul tur au fost înregis-
trate 1.616 cereri din 39.919, iar în turul doi – 836 din 31.145.

Concluzii: 

1. Chiar dacă cu întârziere, autoritățile publice au depus eforturi pentru a asigura desfășurarea scruti-
nului atât din punct de vedere normativ, dar și tehnic în condiții relativ sigure. 

2. Criza pandemică nu a afectat prezența la urne a alegătorilor, din contra, comparativ cu ultimul scru-
tin prezidențial s-a înregistrat o creștere a numărului votanților în special în turul II de scrutin. 

3. O campanie de dezinformare și manipulare a opiniei publice nu a fost vizibilă pentru observatorii 
electorali. Totuși, efectul știrilor false, ignorării și încălcării de către concurenți si lideri de opinie a 
regulilor impuse de autoritățile sanitare, în lipsa unor reacții punitive adecvate din partea organelor 
de drept, a creat impresia generală în rândul populației că virusul nu este periculos și poate fi neg-
lijat.  

4. După scrutin, în special după primul tur, a urmat o creștere ușoară a numărului de cazuri de infec-
tare, dar este puțin probabil ca această creștere să fi fost determinată anume de alegeri. Mai mult, 
autoritățile nu au prezentat concluzii oficiale care să susțină sau să combată ipoteza de mai sus. 

5. Impunerea restricțiilor sanitare nu a servit drept motiv de contestare a scorului obținut pentru con-
curenții electorali, care să fi determinat și influențat decisiv din punctul lor de vedere campania 
electorală.   

54 Din totalul de 2143 birouri constituite pe teritoriul țării. 
55 Date statistice. Gestionarea crizei COVID-19 în Republica Moldova.
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Pandemia de COVID-19 a provocat adaptări majore în procesul electoral din Kârgâzstan. În primul rând, 
alegerile locale programate pentru 12 aprilie 2020 au fost amânate din cauza introducerii situației de 
urgență în țară, ca urmare a răspândirii infecției COVID-19. Comisia Centrală pentru Alegeri și Desfășu-
rarea Referendumurilor a Republicii Kârgâze (CEC) a avut o sarcină dificilă, deoarece pe 4 octombrie 
2020 erau programate alegeri parlamentare, iar amânarea alegerilor locale a determinat lungi discuții 
cu privire la organizarea alegerilor parlamentare împreună cu cele locale. Ulterior s-a decis amânarea 
alegerilor locale în 2021 și concentrarea atenției pe alegerile parlamentare. 

Activitatea autorităților electorale și a autorităților statului. 

În Kârgâzstan a fost înființat Comitetul republican pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavi-
rus. Acesta s-a ocupat de reglementarea problemelor legate de COVID-19 și avea în componență reprez-
entanți ai Guvernului, Ministerului Sănătății și organelor de drept. Activitatea Comitetului a început în 
martie 2020 și continuă până în prezent. 

Procesul electoral a fost inițiat printr-un decret prezidențial56, prin care Guvernul era abilitat să elaboreze 
proceduri pentru controlul pandemiei. La 24 august 2020, CEC a introdus un algoritm pentru protecția 
epidemiologică în perioada campaniei electorale57, care includea următoarele: 1) activitatea comisiilor 
electorale; 2) desemnarea candidaților pentru funcția de deputat al Jogorku Kenesh la congresele par-
tidelor politice; 3) campania pre-electorală; 4) votarea în afara secțiilor de votare; 5) ziua alegerilor; 6) 
recomandări pentru alegători. 

Trebuie remarcat că, la etapa inițială, acest algoritm nu a fost convenit cu Comitetul republican, fiind 
adoptat de către CEC în mod independent. CEC a indicat că unul din motivele acestei decizii este dorința 
de a accelera procesul cu scopul de „a asigura siguranța sanitar-epidemiologică și protejarea sănătății 
cetățenilor în perioada de pregătire și organizare a alegerilor pentru Jogorku Kenesh al Republicii 
Kârgâzstan”. Ulterior, acest algoritm a fost aprobat de Ministerul Sănătății al Republicii Kârgâzstan prin 
Ordinul nr. 695 din 7 septembrie 2020. 

Cele menționate mai sus demonstrează că coordonarea dintre CEC și Guvern a fost destul de precară, 
unii membri ai CEC acuzând Guvernul că a adoptat „poziția struțului” și nu a luat deciziile cu privire la 
algoritmi, iar ei au fost nevoiți să aprobe singuri acești algoritmi. De asemenea, ar trebui remarcat faptul 
că înainte de anunțarea alegerilor pandemia ajunsese la apogeu și multe partide au cerut anularea sau 
amânarea alegerilor, inclusiv din motive etice.  

În general, este imposibil să se facă o evaluare satisfăcătoare a activității organelor de stat în timpul 
pandemiei.  Se mai poate spune că nici activitatea CEC nu a avut calitatea maximă, deoarece recoman-
dările sale au fost puse în aplicare la un nivel scăzut și numărul de decizii obligatorii emise de CEC a fost 
minim.  

Măsuri de sănătate publică și sanitare 

În general, nu se poate afirma că CEC a luat multe decizii în contextul pandemiei. A aprobat un algoritm 
de activitate care prevedea cerințe speciale pentru sarcinile comisiilor electorale, în special respectarea 
măsurilor sanitar-epidemiologice, cum ar fi dezinfecția, respectarea distanței sociale, purtarea măștii, 
utilizarea echipamentului individual de protecție de către angajați, iar alegătorilor li s-a recomandat 
să-și rezolve eventualele probleme legate de clarificarea și corectarea datelor în listele electorale sau să 
indice intenția de a vota la o altă adresă prin intermediul portalului tizme.gov.kg. 
56 Decretul Preşedintelui Republicii Kârgâzstan „Cu privire la stabilirea alegerilor pentru deputații Jogorku Kenesh al Republicii Kârgâzstan”, 2 
iulie 2020.
57 Prin Hotărârea nr. 93 s-a aprobat „Algoritmul măsurilor de asigurare a siguranţei sanitar-epidemiologice și protecţiei sănătăţii cetăţenilor în 
perioada de pregătire și organizare a alegerilor pentru deputații Jogorku Kenesh al Republicii Kârgâzstan din 4 octombrie 2020”.
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De asemenea, algoritmul a afectat desemnarea candidaților pentru deputații Jogorku Kenesh la congre-
sele partidelor politice. În primul rând, CEC a recomandat partidelor politice să organizeze congresele 
online. Pentru organizarea offline a congreselor partidelor politice CEC a emis următoarele recoman-
dări: (1) în vederea respectării standardelor sanitar-epidemiologice și protejării sănătății cetățenilor, 
partidele politice trebuie să ia în considerare reducerea numărului de delegați ai filialelor primare/
teritoriale; și (2) se va lua în considerare organizarea în aer liber a congreselor. De cele mai multe ori, 
recomandările au avut un caracter general, cum ar fi organizarea filtrelor la intrare, cu efectuarea ter-
mometriei și dezinfecției, respectarea distanței sociale, utilizarea dezinfectanților, respectarea cerinței 
de purtare a măștii etc. 

Algoritmul menționat mai sus a mai inclus cerințele sanitar-epidemiologice pentru votarea mobilă (în 
aer liber) și votarea la secțiile de votare (în interior). Pentru organizarea votării în aer liber comisiile 
electorale au primit următoarele recomandări de la CEC: măsurarea temperaturii corpului la membrii 
comisiei, observatori, reprezentanții candidaților, partidelor și mass-media înainte de a ieși pentru vota-
re în afara secției de votare, dezinfectarea suprafețelor de lucru și a mijloacelor de transport ale comis-
iei electorale, furnizarea echipamentelor de protecție individuală și huselor pentru încălțăminte către 
membrii birourilor electorale care organizează votarea în afara secțiilor, disponibilitatea soluțiilor de 
dezinfecție pentru membrii birourilor electorale care organizează votarea în afara secțiilor, furnizarea 
în mod gratuit a mănușilor și măștilor de unică folosință pentru alegătorii care votează în afara secțiilor, 
furnizarea echipamentelor individuale de protecție pentru observatori, reprezentanții candidaților, par-
tidelor politice și mass-media de către organizațiile acestora etc.   

De asemenea, au existat câteva cerințe pentru votarea în ziua principală a scrutinului la secțiile de vota-
re, de exemplu organizarea unor filtre la intrare cu măsurarea temperaturii și dezinfecție, respectarea 
distanței sociale, utilizarea soluțiilor de dezinfecție, purtarea măștii, plasarea materialelor de informare 
în secțiile de votare, furnizarea explicațiilor privind necesitatea respectării cerințelor, furnizarea în mod 
gratuit a echipamentelor de protecție personală (măști și mănuși) pentru alegători la intrarea în secția 
de votare. 

Au mai fost oferite recomandări pentru procesul de votare propriu-zis, cum ar fi dezinfectarea echipa-
mentelor de identificare cu o cârpă înmuiată în alcool înainte și după procedura de identificare a fiecărui 
alegător, dezinfectarea cabinelor de vot și a urnelor de vot automate cel puțin odată la 60 de minute, 
disponibilitatea unei cabine de vot separate pentru alegătorii cu simptome COVID-19. 

În general, algoritmul a inclus suficiente măsuri sanitar-epidemiologice. Totuși, multe din acestea nu 
au fost puse în aplicare niciodată; măsurile au fost adoptate și au respectat pe deplin standardele inter-
naționale, dar în realitate nu au existat posibilități pentru aplicarea lor. 

Incluziunea și înregistrarea alegătorilor 

CEC a recomandat alegătorilor să își rezolve problemele legate de clarificarea și corectarea datelor în 
listele electorale și să indice intenția de a vota la o altă adresă (formularul 2) prin intermediul portalului 
de stat al alegătorilor „TIZME” (https://tizme.gov.kg/). Portalul de stat www.tizme.gov.kg a publicat o 
listă preliminară a alegătorilor, în care oricine putea să-și clarifice informațiile, cu 80 de zile calendaris-
tice înainte de alegeri, adică înainte de 16 iulie. Aceste liste au fost expuse direct și la secțiile de votare. 
În caz de inexactități, alegătorul putea fie să se adreseze biroului electoral în termenul stabilit, fie să uti-
lizeze portalul „TIZME”. Totuși, trebuie remarcat faptul că nu orice cetățean al Kârgâzstanului poate utili-
za acest portal, care necesită echipamente suplimentare de identificare în sistem. Mai trebuie menționat 
faptul că nu au fost oferite instrucțiuni alegătorilor care, din cauza îmbolnăvirii cu COVID-19, nu au avut 
posibilitatea să clarifice datele sau să facă modificări în listele electorale, deci această problemă a fost 
rezolvată doar la nivel general. 

De asemenea, CEC a recomandat ca alegătorii care prezintă simptome de boală, au fost în contact cu per-
soane bolnave sau au fost sub observație și doresc să-și exercite dreptul de vot să se adreseze biroului 
electoral competent până la 2 octombrie pentru a avea posibilitatea să voteze în afara secției de votare, 
precum și pentru a vota la domiciliu pe 3 octombrie. În cazul în care alegătorul dorea să voteze la o 
secției de votare în data de 4 octombrie, i s-a recomandat să meargă la secția de votare după ora 18:00.  

Aceste recomandări ale CEC nu aveau temeiuri normative, deoarece măsurile respective puteau fi echiva-
late cu privarea de dreptul de a vota. În plus, aceste recomandări au vizat numai alegătorii care prezen-
tau simptome de boală, au fost în contact cu persoane bolnave sau au fost sub observație. Cei care erau 
spitalizați la acel moment nu au fost nici măcar menționați de către CEC. 
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Această problemă ar fi putut beneficia de o reacție mai amplă, dar situația înregistrării unui număr con-
siderabil de alegători prin intermediul formularului 2 – adică cei care nu votează la secția lor de votare 
– și posibilele încălcări ale legislației electorale nu ne permit să estimăm fiabil câți astfel de alegători au 
fost privați de dreptul de vot. Luând în considerare cele de mai sus, se poate concluziona că majoritatea 
alegătorilor cu COVID-19 spitalizați, dacă nu chiar toți, nu au avut posibilitatea de a vota. 

De asemenea, ar trebui remarcat faptul că Ministerul Sănătății, aprobând algoritmul, a indicat în Ordinul 
său că va întocmi o listă a alegătorilor spitalizați la data scrutinului și o va transmite birourilor electorale 
competente. Potrivit informațiilor de la CEC, 29.075 de persoane de pe întreg teritoriul țării au cerut să 
voteze în afara secțiilor de votare. CEC a menționat că opțiunea de a vota la domiciliu a fost oferită și 
alegătorilor infectați cu COVID-19, însă numai celor care sufereau o formă ușoară a bolii și urmau trata-
ment medical la domiciliu.  

Totuși, procedura de vot pentru aceste persoane nu a fost prevăzută nicăieri și există îngrijorări serioase 
în acest sens cu privire la secretul votului și respectarea normelor sanitare. De exemplu, una din obser-
vațiile CEC pe această temă a fost următoarea: „Un alegător este obligat să poarte mască și mănuși când 
sosesc reprezentanții biroului electoral. Aceștia nu pot fi invitați să intre. Trebuie să se ofere un buletin 
de vot peste prag”. Astfel, se poate spune că oferirea posibilității ca alegătorii să voteze a fost îndeplinită 
la un nivel foarte general, în lipsa unor dispoziții detaliate. 

Oportunități pentru alegători de a face o alegere informată și campaniile concurenților electorali 
CEC a oferit informații electorale generale privind procedurile de votare și educarea alegătorilor într-un 
mod standard, fără a provoca vreo critică specifică. Însă CEC nu a oferit practic nici o informație privind 
prevenirea COVID-19, adică site-ul oficial al CEC conținea puțină informație pe această temă.  

În câteva din comunicatele sale de presă, CEC a avertizat totuși cu privire la situația epidemiologică din 
țară și a îndemnat la respectarea normelor sanitar-epidemiologice. Privind desfășurarea campaniei, CEC 
a oferit câteva recomandări în algoritmul său, printre care recomandarea de a desfășura activități de 
promovare prin intermediul televiziunii, radioului, materialelor audio și video și mediului online; s-a re-
comandat ca întrunirile offline să aibă loc în aer liber, ținând cont de cerința ca să nu fie organizate reu-
niuni de masă; s-a recomandat ca distribuirea materialelor de campanie (broșuri, ziare, CD-uri, drapele, 
insigne etc.) să se facă cu utilizarea obligatorie a mănușilor de unică folosință și a măștilor de protecție. 

În cazul întrunirilor în aer liber cu alegătorii, partidele politice au fost obligate să asigure curățarea pre-
alabilă cu detergenți și soluție de dezinfecție a spațiilor în care urmau să aibă loc întrunirile, organizarea 
întrunirilor în grupuri mici pentru a evita reuniunile de masă, măsurarea fără contact a temperaturii 
participanților la eveniment la intrarea în spațiile respective, tratarea mâinilor participanților la înt-
runire cu agenți antiseptici la intrarea în spații, purtarea obligatorie a măștilor, mănușilor și altor echi-
pamente de protecție individuală de către toți participanții la eveniment, respectarea distanței sociale 
între persoane (cel puțin 1,5-2 metri), în absența unui sistem de ventilare artificială, aerisirea obliga-
torie timp de 15 minute la fiecare 30 de minute, dacă temperatura de afară este mai mare de 18 grade, 
aerisirea constantă a spațiilor, exclusiv prin ventilare. 

De asemenea, a fost creată o resursă specială, numită „TALAPKER”, care conținea informații despre par-
tidele politice, programele lor, liste cu informații despre candidați. CEC a recomandat alegătorilor să i 
utilizeze pentru a obține informații. Referitor la măsurile luate pentru a limita organizarea întrunirilor 
fizice, acțiunilor de tip „de la ușă la ușă”, evenimentelor sau altor mijloace de campanie tradiționale/
fizice, CEC a avut un control redus asupra acestui proces, deoarece partidele au utilizat cu succes toate 
posibilitățile de întruniri fizice cu alegătorii, în care deseori măsurile sanitare nu au fost respectate. În 
cea mai mare parte, CEC a reacționat abia după un eveniment, fără a urmări măsurile de prevenire. De 
asemenea, unele partide și-au suspendat activitățile de campanie pe durata pandemiei, dar în lipsa unui 
sprijin al partidelor rivale, CEC a decis continuarea campaniei electorale. Una din puținele cerințe pe 
care partidele politice au încercat să le respecte a fost numărul alegătorilor prezenți la reuniuni, dar de 
obicei numărul acestora a depășit limita permisă de 50 de persoane.  
Întrunirile în masă cu alegătorii din regiunile țării au devenit frecvente. La unul dintre aceste evenimente 
s-a produs o altercație în masă între susținătorii candidaților din două partide. După acest incident, CEC 
a cerut în cele din urmă partidelor politice să respecte normele sanitare și a menționat extrase din al-
goritmul său de măsuri. Chiar și după examinarea incidentului nici un partid nu a fost avertizat privind 
încălcarea normelor sanitare, deși candidații implicați în altercație au fost excluși din cursa electorală. 
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În general, suportul informațional privind procedurile de votare a fost la un nivel normal, dar fără infor-
mații despre prevenirea infecției COVID-19. 

Pe ansamblu, alegătorii au avut posibilitatea de a obține informații despre campania electorală, deși 
riscurile de sănătate sporite au limitat organizarea campaniilor în aer liber. Această situație a fost com-
pensată parțial de prezența sporită a candidaților pe rețelele de socializare și de activitățile de campanie 
desfășurate la televiziune, la radio, în formate audio și video. 

Mediul informațional, campaniile de dezinformare și accesul alegătorilor la informații 

În general, pandemia COVID-19 a fost folosită în campaniile de informare ca dovadă a eșecului au-
torităților aflate la putere și a incapacității lor de a combate suficient infecțiile. Nu au fost observate 
dezinformări în retorica partidelor politice, dar la nivel local, în special pe rețelele de socializare, a fost 
deseori răspândită dezinformarea despre virus. Nu se poate spune că această dezinformare a fost în 
beneficiul vreunui concurent.  

Această dezinformare este încă foarte greu de combătut și de cele mai multe ori nu este respinsă. În 
unele cazuri Comitetul republican, care de asemenea a postat informații pe rețelele de socializare, a re-
spins informațiile false. Cu ocazia unuia din instructajele sale, un reprezentant al Ministerului Sănătății a 
declarat că informațiile din surse externe nu trebuie crezute, spre deosebire de informațiile de încredere 
furnizate de Comitetul republican. Trebuie remarcat faptul că nu au existat campanii masive de dezinfor-
mare, nici campanii de conștientizare privind pericolele dezinformării.  

Unele partide proguvernamentale au folosit pandemia pentru a câștiga capital politic, un exemplu no-
tabil fiind apariția înainte de alegeri, pe străzile din Bișkek, a unor bannere cu imaginea unei echipe de 
tineri medici și sloganul „Biz barbyz” (Noi suntem), instalate la comanda Fundației Ismail Matraimov 
(fondatorii acestei fundații au participat activ la viața politică și urmau să participe și la alegeri). După 
apariția acestor bannere a izbucnit un scandal, deoarece lucrătorii medicali prezentați pe ele nu oferis-
eră permisiunea ca fotografiile lor să apară lângă logo-ul Fundației Ismail Matraimov și sloganul respec-
tiv. De asemenea, reprezentanții unei mișcări de voluntariat având o denumire identică cu sloganul de pe 
banner au criticat dur aceste acțiuni. Activitatea voluntarilor în timpul pandemiei, în special la apogeul 
acesteia, nu poate fi supraestimată, iar această tentativă de a folosi activitatea lor a provocat multe critici 
la adresa politicienilor care ulterior au aderat la unul dintre partide, fapt care a declanșat o revoltă pop-
ulară în Kârgâzstan în luna octombrie. 

În general, se poate menționa că știrile false și dezinformarea nu au fost mediatizate pe larg în timpul 
procesului electoral, dar pe rețelele de socializare au fost prezente unele elemente de expunere socială 
și cenzură, la fel ca la scrutinul precedent. 

Participarea în ziua alegerilor și prezența la vot 

Prezența la vot finală a fost de 1.980.240 de alegători, adică 56,2% din toți alegătorii înscriși în listele 
electorale. În toate regiunile prezența la vot a depășit 50%, iar în orașul Osh au votat 122.917 persoane 
(din 179.000), adică 68,3%. 

Ziua alegerilor a fost marcată de cozi imense la secțiile de votare și transportarea în masă a alegătorilor 
înregistrați prin formularul 2. Din acest motiv, au apărut situații de dezordine și nerespectare a normel-
or sanitare la secțiile de votare, în special privind distanța socială. Obligația de a purta mască a fost folos-
ită pentru a mitui alegătorii, de exemplu, unii alegători au primit la intrarea în secția de votare măști cu 
însemne speciale care puteau fi utilizate pentru a afla pentru care partid votează. De asemenea, a existat 
un caz când secția de votare a fost închisă pentru dezinfecție, deși observatorii au avertizat membrii bi-
roului electoral că secția de votare nu poate fi închisă fără ca urna de vot să fie sigilată. Cu toate acestea, 
un reprezentant al organelor de aplicare a legii și șeful biroului electoral au închis secția de votare timp 
de o oră fără a sigila urna de vot.  

Este imposibil de stabilit numărul exact al alegătorilor care nu au putut vota în ziua alegerilor din cauza 
COVID-19, deoarece nu au existat statistici oficiale. Totuși, se poate afirma că alegătorii spitalizați nu 
și-au exercitat dreptul de vot pentru că nu au fost înființate secții de votare suplimentare în spitale și 
votarea în afara secțiilor a fost posibilă doar la domiciliu. 

De asemenea, în ziua alegerilor s-a răspândit știrea că alegătorii care au temperatura corpului ridicată 
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nu au posibilitatea să voteze și că vor vota după ora 18:00. Avocatul Poporului a reacționat la această 
știre trimițând la CEC o petiție oficială cu privire la încălcarea drepturilor constituționale ale cetățenilor. 
CEC a adoptat o atitudine rigidă în această chestiune și nu a permis alegătorilor care aveau temperatura 
corpului ridicată să voteze împreună cu ceilalți cetățeni. Mai trebuie remarcat faptul că personalul med-
ical aflat sub observație și în zona roșie nu a avut posibilitatea să voteze; această decizie a fost luată de 
către Comitetul republican și anunțată de către centrul de presă al Ministerului Sănătății. 

În perioada 5-10 octombrie, numărul cazurilor de infectare cu COVID-19 din țară a ajuns la 1.496. După 
alegerile parlamentare, în Kârgâzstan a izbucnit o revoltă populară, în urma căreia au fost recunoscute 
rezultatele votării considerate nevalabile la toate secțiile de votare, iar Președintele țării a demisionat. 
Din acest motiv, multe contestații nu au fost luate în considerare și au rămas nesoluționate. 

Concluzii: 

1. Coordonarea dintre CEC și Guvern a fost destul de precară, unii membri ai CEC acuzând Guvernul că 
nu a luat deciziile corecte pentru a aborda riscul pandemiei. Pe de altă parte, aplicarea în practică a 
măsurilor de către CEC și recomandările acestuia au fost la nivelul minim: organele electorale au luat 
foarte puține decizii referitoare la COVID-19. 

2. În general, algoritmul aprobat de CEC a inclus suficiente măsuri sanitar-epidemiologice. Însă multe 
dintre ele nu au fost niciodată aplicate. Măsurile care au fost adoptate au respectat pe deplin stan-
dardele internaționale, dar în realitate nu au existat posibilități pentru aplicarea lor. 

3. CEC a oferit informații electorale generale privind procedurile de votare și educarea alegătorilor 
într-un mod standard, fără a provoca vreo critică specifică. Însă CEC nu a oferit practic nici o infor-
mație privind prevenirea COVID-19, dar a avertizat cu privire la situația epidemiologică din țară și a 
îndemnat la respectarea normelor sanitare.  

4. Posibilitatea de a vota la domiciliu a fost oferită alegătorilor infectați cu COVID-19, însă numai celor 
care sufereau o formă ușoară a bolii și urmau tratament medical la domiciliu. Există îngrijorări se-
rioase în acest sens cu privire la secretul votului și respectarea normelor sanitare, iar dispozițiile au 
fost insuficient detaliate.  

5. Este greu de stabilit numărul exact al alegătorilor care nu au putut vota în ziua alegerilor din cauza 
COVID-19, deoarece nu au existat statistici oficiale. Totuși, se poate afirma că alegătorii spitalizați nu 
și-au exercitat dreptul de vot pentru că nu au fost înființate secții de votare suplimentare în spitale 
și votarea în afara secțiilor a fost posibilă doar la domiciliu. 

6. Știrile false și dezinformarea nu au fost prezente pe larg în timpul procesului electoral, dar pe rețelele 
de socializare au fost prezente unele elemente de expunere socială și cenzură, la fel ca la scrutinul 
precedent. 
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INTERPRETAREA REZULTATELOR ȘI CONCLUZII 
Pierre PEYTIER 
Expert electoral 
Rețeaua Europeană a Organizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO) 

Metodologia 

Datele colectate pentru acest studiu au fost obținute din țările incluse în cercetare, în special datorită 
activității grupurilor naționale de observare a alegerilor care formează Rețeaua Europeană a Orga-
nizațiilor de Monitorizare a Alegerilor (ENEMO). Studiile de caz au fost coordonate de experți afiliați 
organizațiilor membre ale ENEMO (ONG-uri) din țările incluse în cercetare: OPORA (Ucraina), ISFED 
(Georgia), Asociația Promo-LEX (Moldova) și Coaliția pentru democrație și societate civilă (Kârgâzstan). 
În această secțiune de final sunt prezentate concluziile obținute din studiile de caz transnaționale, care 
oferă perspective pentru cercetările viitoare și au scopul de a crește nivelul de înțelegere a provocărilor 
care stau în fața organizării scrutinelor în contextul pandemiei de COVID-19. 

Rezumatul constatărilor 

Așa cum se arată în acest studiu, pandemia de COVID-19 a pus la grea încercare organizarea alegerilor și 
a creat probleme majore guvernelor și autorităților electorale. Cele patru state post-sovietice incluse în 
studiu – Ucraina, Georgia, Republica Moldova și Kârgâzstan – au fost afectate semnificativ de pandemie și 
riscurile aferente acesteia, cu care s-au confruntat toți actorii implicați în scrutin: guvernele, ministerele 
Sănătății, celulele și comitetele de gestionare a crizei, autoritățile electorale, nu în ultimul rând comisiile 
electorale centrale, concurenții electorali, partidele și candidații, grupurile interne și internaționale de 
observare a alegerilor și, desigur, alegătorii înșiși. 

Atunci când se ia în considerare pandemia în sine ca variabilă comună, analiza transnațională relevă 
faptul că măsurile luate de către autoritățile de stat și electorale variază în funcție de mai mulți factori, 
inclusiv sistemele de management electoral, resurse, capacități și bugete, gradul de anticipare, dar și 
contextele politice naționale. Cu precădere, autoritățile electorale, în special comisiile electorale cen-
trale din Ucraina, Georgia, Republica Moldova și Kârgâzstan, au luat măsuri pentru a asigura exercitarea 
activă a dreptului constituțional de vot, permițând alegătorilor să voteze prin diminuarea riscurilor de 
sănătate. Acest demers este corelat cu înființarea consiliilor multisectoriale și cooperarea strânsă a in-
stituțiilor medicale și de stat, care au încercat și în general au reușit să contribuie la limitarea primului 
val al infecției COVID-19. 

Totuși, așa cum rezultă din cel puțin două cazuri studiate (Ucraina și Georgia), deciziile privind elaborar-
ea și implementarea strategiilor de prevenire și atenuare a infecției COVID-19 au apărut foarte târziu pe 
parcursul procesului, cu doar câteva zile înainte de alegeri. Acest fapt a creat confuzie în rândul actorilor 
implicați în scrutin, inclusiv concurenții și alegătorii, și totodată a creat riscul incapacității complete 
de a rezolva problema la timp înainte de scrutin. Deși acest lucru nu s-a întâmplat, deciziile tardive și 
inacțiunile mai multor organe de stat au dus la o incertitudine juridică, care putea compromite întregul 
proces electoral dacă rămânea neabordată. De asemenea, autoritățile electorale, în acest caz CEC-urile, 
au devenit responsabile (din punct de vedere juridic și moral) având sarcina de a compensa inacțiunile 
și eșecurile organismelor legislative și/sau executive în adoptarea și aplicarea măsurilor de prevenire a 
infecției COVID-19.  

Una din constatările majore ale acestui studiu a arătat că autoritățile din toate cele patru țări nu și-au 
îmbunătățit metodele de educare a alegătorilor în scopul de informare a acestora. Campaniile ample de 
informare privind măsurile și procedurile de prevenire a infecției cu COVID-19 au fost uneori anemice, 
iar utilizarea neuniformă a echipamentelor individuale de protecție (EIP) a fost mai degrabă o regulă 
decât o excepție. 

O altă tendință care pare să rezulte din cazurile studiate este dificultatea constantă a autorităților de a 
găsi un consens larg privind măsurile și strategiile de prevenire a infecției COVID-19, iar aceste strate-
gii au limitat considerabil oportunitățile de campanie electorală. Din cauza pandemiei, o mare parte a 
concurenților electorali au fost nevoiți să renunțe la activitățile pre-electorale tradiționale de masă. În 
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consecință, campaniile desfășurate pe rețelele de socializare s-au intensificat unanim, în încercarea de a 
compensa lipsa posibilității de a desfășura o campanie electorală prin mijloace tradiționale, fizice.  

Deși mijloacele digitale de campanie au sporit în lipsa activităților standard, rezultatele transnaționale 
au arătat că platformele de socializare, cum ar fi Facebook și aplicațiile de mesagerie, au creat oportu-
nități de abuz din partea unor actori interni și externi cu obiective politice de influențare a opiniei pub-
lice sau de dezinformare. Divizările și polarizările politice au fost folosite deseori abuziv în campanii de 
discreditare și în tentative de dezinformare, inclusiv retorica prorusă, fapt ilustrat în special în cazurile 
Ucrainei și Georgiei. 

Contrar celor anticipate, în țările incluse în studiu pandemia nu a însemnat automat scăderea prezenței 
la vot. Menținând identice toate circumstanțele, participarea alegătorilor la scrutin a fost puțin mai mare 
decât la alegerile precedente de același tip în două din cele patru țări: Georgia (51,94% în 2016; 56,11% 
în 2020) și Moldova (53,45% în 2016; 55,08% în 2020); participarea a fost puțin mai redusă doar în 
Kârgâzstan (58,89% în 2015; 56,5% în 2020) și mult mai redusă în Ucraina (46,62% în primul tur din 
2015; 36,8% în primul tur din 2020)58.  

Deși pandemia nu a afectat sistematic prezența la vot, variabila COVID-19 pare a fi greu de separat de 
alți parametri. Acest fapt dezvăluie încă un aspect, nu mai puțin important: tema poate fi abordată core-
spunzător numai printr-o analiză multifactorială pe mai multe niveluri, nu încercând înțelegerea prob-
lemei printr-o explicație a unei singure cauze. Dinamica politică națională nu este mai puțin importantă 
decât contextul pandemiei în acest sens. 

Riscuri și lecții învățate în gestionarea crizei și organizarea alegerilor în contextul COVID-19 

Unul din riscurile majore identificate prin analiza transnațională este posibilitatea ca partidele aflate 
la putere și cei care dețin funcții să abuzeze de politicile sociale adoptate pentru a combate efectele 
COVID-19. După cum arată cazul alegerilor din Georgia, în special, dar și alegerile din Ucraina și Kârgâz-
stan într-o măsură mai mică, folosirea în scop politic și chiar economic a politicilor sociale de către cei 
de la putere ar fi putut crea un avantaj inechitabil al concurenților aflați deja în funcții față de alți con-
curenți electorali. 

Campaniile de dezinformare vizibile privind COVID-19 au fost un fenomen mondial, chiar de la apariția 
virusului în sine. Abordarea mediatică a COVID-19 de către surse dubioase a dus uneori la scepticism în 
rândul publicului, referitor la aspecte precum originea virusului, letalitatea reală, elemente ale teoriei 
conspirației etc. Țările incluse în studiu nu sunt o excepție de la această tendință. Această constatare 
pare destul de evidentă din studiul de caz despre Moldova, în timp ce Ucraina și Georgia s-au confruntat 
cu campanii de dezinformare tradiționale inițiate din Federația Rusă care au vizat credibilitatea statal-
ității acestor țări, PR negru în rândul candidaților și tentative de denigrare care au afectat corectitudinea 
generală a campaniei. 

Studiile de caz despre Moldova și Kârgâzstan au arătat că dreptul de vot al alegătorilor aflați în carantină, 
autoizolare sau spitalizați nu a fost asigurat pe deplin. Aceste categorii de alegători au avut posibilități 
limitate de a vota și se poate concluziona că nu s-a găsit încă o soluție sistemică pentru a rezolva această 
problemă. Privarea de dreptul de vot este unul dintre riscurile majore create de pandemie și o provocare 
pe care guvernele și organele electorale vor trebui să o abordeze complet în viitorul apropiat. De aseme-
nea, autoritățile electorale nu trebuie să uite importanța crucială a educării alegătorului și comunicării 
adecvate privind particularitățile organizării alegerilor în contextul pandemiei, în mod particular infor-
marea cu privire la procedurile electorale și măsurile preventive la secțiile de votare. 

Problema creată de legalitatea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 în contextul organizării 
alegerilor nu ar trebui subestimată. Pe lângă deciziile foarte tardive privind aceste măsuri, în cel puțin 
două state incluse în studiu (Ucraina și Moldova) conținutul acestor decizii, care nu aparțin legislației 
electorale, ci mai degrabă sunt politici aflate la discreția guvernelor – sau mai rău, a organelor elector-
ale – ridică problema dublă a legalității și legitimității. Deși poate fi contracarată anticipând mai bine 
viitoarele valuri ale infecției COVID-19 de către parlamentele care adoptă măsuri preventive, în țările 
observate mai rămân multe de făcut pentru a aplica dispozițiile referitoare la organizarea alegerilor în 
timpul pandemiei. De asemenea, măsurile de prevenire, cum ar fi eficientizarea furnizării echipamen-
telor de protecție personală la toate secțiile de votare, pot fi îmbunătățite. Certitudinea juridică, un ben-

58 Prezența la vot în Ucraina s-ar putea datora faptului că au avut loc alegeri locale, la care în mod tradițional prezența la vot este mai mică și 
mediatizarea este mai scăzută decât la alegerile naţionale.
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eficiu al anticipării adecvate a măsurilor care urmează să fie aplicate, trebuie să fie un stimulent pentru 
legislator, pentru a consacra în cadrul legislativ soluții, cu mult înaintea ciclului electoral.  

Nu în ultimul rând, chestiunea pericolelor COVID-19 pentru democrația în sine rămâne una din cele mai 
stringente probleme. Studiul nostru a demonstrat că politicile sociale și beneficiile atribuite combaterii 
pandemiei au fost deseori valorificate în scop politic de către cei de la putere, creând posibilități de abuz 
și oferindu-le un avantaj inechitabil în cursa electorală.  La fel, restricțiile impuse campaniilor electorale 
tradiționale cu scopul de a limita posibilitatea de infectare au afectat vizibilitatea candidaților și, în-
tr-o anumită măsură, a platformelor de campanie. Dar acestea limitează posibilitățile partidelor și can-
didaților mai noi, favorizând eventual partidele instituționalizate, care beneficiază deja de vizibilitatea 
și reputația existente. Ca aspect pozitiv, se pare că acestea au fost atenuate de intensificarea campaniilor 
desfășurate prin mijloace digitale, și anume rețelele de socializare, ceea ce demonstrează adaptarea con-
curenților electorali la circumstanțele pandemiei.  

Deoarece activitatea de campanie s-a intensificat în mod logic pe rețelele de socializare și în mediul 
online, aceste platforme poartă răspundere pentru conținutul publicat, la fel ca autoritățile publice. 
Încercările de a reglementa rețelele de socializare s-au dovedit însă a fi o chestiune delicată, sensibilă și 
posibil periculoasă. Organele legislative și organizațiile societății civile ar putea fi obligate să manifeste 
în continuare precauție atunci când legiferează sau susțin o reglementare mai bună a dezinformării și 
defăimării pe rețelele de socializare. Altfel, consecințele nefaste ar putea fi dezastruoase, cu limitări 
excesive ale libertății de exprimare, diversității de opinie și chiar libertăților politice. Statele trebuie 
să găsească încă un echilibru adecvat între reglementare și libertate pe această temă, ceea ce rămâne o 
provocare pentru anii următori, poate mult timp după pandemie. 

După cum s-a menționat mai sus, contrar ipotezei că pandemia duce în mod sistematic la scăderea 
prezenței la vot, efectele COVID-19 asupra participării alegătorilor nu sunt încă clar stabilite. Cu toate 
acestea, limitările și măsurile de prevenire au o pondere în opinia publică cu privire la siguranța votării 
și preocupările de sănătate publică, fapt care nu ar trebui subestimat.  

Perspective pentru cercetările viitoare 

Deși majoritatea țărilor incluse în studiu au avut cel puțin o formă de măsuri preventive pentru a atenua 
răspândirea infecției, dacă nu mai multe, se pare că nu a rezultat o abordare unică ce ar putea fi superio-
ară tuturor celorlalte. Toate cele patru țări incluse în studiu depun eforturi similare pentru a atinge două 
obiective aparent contradictorii: organizarea de alegeri democratice, corecte și incluzive, încercând 
totodată, în măsura posibilă, să țină cont de preocupările de sănătate publică și să mențină siguranța 
alegătorilor în ziua alegerilor. 

Acesta este punctul de controversă și nodul gordian care a creat dificultăți guvernelor și autorităților 
electorale. Problema dificilă a sănătății și siguranței alegătorilor în raport cu organizarea efectivă a 
alegerilor (în ipoteza, desigur, că există suficientă voință politică pentru a organiza efectiv alegeri la data 
planificată, așa cum s-a întâmplat în aceste țări) este una esențială, care poate duce doar la compromisu-
ri și soluții imperfecte. Adăugând la aceasta nivelul redus de înțelegere a virusului în sine, datorită ele-
mentului său de noutate și lipsei unui precedent în rândul generațiilor contemporane, inclusiv în sfera 
medicală, rezultă că guvernele și autoritățile electorale lucrează încă cu informații imperfecte.  

În afară de complexitatea virusului în sine și de numeroșii factori necunoscuți, este practic imposibil 
să se estimeze exact impactul organizării alegerilor asupra numărului total de infectări cu COVID-19 în 
viitor. Totuși, se poate presupune în mod rezonabil că activitățile ample de campanie electorală, în spe-
cial în interior, precum și aglomerațiile de alegători la secțiile de votare creează un risc considerabil de 
infectare în masă. În momentul de față aceasta este doar o ipoteză, fiind necesare cercetări suplimentare 
pentru a stabili dacă este așa sau nu, pe baza datelor agregate. Stabilirea unui protocol dublu-orb în acest 
scop ar fi extrem de puțin probabilă, dar statele cu profiluri demografice și concentrări de populație sim-
ilare, rate de infectare comparabile și alte variabile asemănătoare ar putea fi comparate pentru a stabili 
dacă organizarea alegerilor în contextul pandemiei de COVID-19 duce automat la un număr mai mare 
de cazuri, celelalte elemente fiind egale. Deoarece nivelul de cunoaștere a virusului și de experiență este 
de așteptat să crească, în mod logic, există șanse ca acest tip de studiu să fie efectuat nu doar pentru a 
cântări mai bine riscurile, ci și pentru a adapta mai bine soluțiile.  
În cele din urmă, autoritățile electorale, concurenții electorali și mass-media trebuie să fie atente la po-
tențialele consecințe democratice ale strategiilor și măsurilor de prevenire a infecției COVID-19. Riscul 
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ca un număr mare de alegători să nu poată vota, nemaivorbind de îndepărtarea unor categorii întregi de 
cetățeni, cum ar fi cei aflați în instituțiile medicale, în carantină sau în autoizolare, nu ar trebui subes-
timat. Datele acestui studiu arată că multe din țările incluse în studiu, în special Moldova și Kârgâzstan 
(și Ucraina, într-o anumită măsură) nu au găsit soluții adecvate pentru ca acești alegători să-și exercite 
sistematic dreptul de vot în timpul alegerilor. Fiind vorba de un drept constituțional fundamental în 
orice democrație, în contextul pandemiei trebuie să se acorde o atenție deosebită dreptului de vot activ, 
pentru ca alegerile să fie mai incluzive și să atenueze mai bine efectele negative ale COVID-19 asupra 
incluziunii alegătorilor. 

Recomandări 

Organizațiile societății civile din țările studiate, unele dintre care sunt organizații membre ale ENEMO 
active în domeniul îmbunătățirii mediilor electorale și dezvoltării democrațiilor mai incluzive, și-au 
menționat îngrijorările cu privire la organizarea alegerilor în condițiile create de pandemia COVID-19. 
Deciziile luate de către guverne și autoritățile electorale poartă riscul perpetuu al excluderii sau privării 
de drepturi a alegătorilor, afectând caracterul incluziv al alegerilor.  

La fel, instituțiile de stat trebuie să rețină că limitarea posibilităților de campanie electorală poate afec-
ta capacitatea alegătorilor de a se informa corespunzător despre platformele electorale și candidați. 
Deși excluderea din ecuație a întrunirilor de masă pare a fi o abordare sigură, s-ar putea avea în vedere 
consolidarea măsurilor de prevenire a infecției COVID-19 și purtarea echipamentelor de protecție la 
evenimentele de campanie mai restrânse. Această măsură ar trebui însoțită de o mai bună informare 
a concurenților electorali și a alegătorilor de către guvern și CEC și de aplicarea mai eficientă a legii de 
către autoritățile competente, o metodă mai rezonabilă decât interzicerea completă a evenimentelor 
publice de campanie electorală.  

Este discutabil dacă guvernele și autoritățile electorale ar fi putut anticipa mai bine necesitatea acestor 
măsuri. Opiniile contradictorii ale experților medicali cu privire la faptul dacă o recidivă a COVID-19 în 
toamnă a fost sau nu evidentă, după atenuarea din vara anului 2020, nu ne permit să afirmăm că insti-
tuțiile statului ar fi trebuit să fie pregătite mai devreme. Cu toate acestea, ca lecții învățate pentru viitor, 
măsurile epidemiologice ar trebui luate în considerare cu mult timp înainte de ciclul electoral și, de 
preferință, să fie adoptate prin legislație în parlament, în urma unei consultări ample și unui proces care 
include personalul medical, organizațiile societății civile, experți etc. Guvernele și organele legislative ar 
trebui să consolideze cooperarea cu aceste părți interesate, inclusiv ONG-urile din domeniul dezvoltării 
și guvernanței democratice. 

Când vine vorba de combaterea COVID-19, importanța transparenței la toate nivelurile ar trebui evi-
dențiată ca regulă, nu ca excepție. Organizațiile societății civile ar putea să-și orienteze mai bine acti-
vitatea de supraveghere, iar activiștii civici ar trebui să acționeze ca avertizori de integritate: folosirea 
abuzivă a politicilor și bugetelor de bunăstare de către cei aflați la putere este o chestiune care necesită o 
atenție deosebită, întrucât nu numai că pune bazele inegalității de oportunitate în campaniile electorale, 
ci poate crea multe oportunități de utilizare abuzivă a resurselor de stat.  

Mediile de informare, în ciuda problemelor mai profunde neafectate de COVID-19, rămân expuse riscu-
lui constant de a fi afectate de dezinformare. Acest lucru este valabil mai ales pentru rețelele de socializa-
re și furnizorii de conținut media online. Tendințele mai vechi – cum ar fi dezinformarea și interferența 
prorusă – și tendințele mai noi – precum discreditarea discursurile oficiale despre virus – se pot întâlni 
pentru a crea un climat general de neîncredere și scepticism, care afectează imaginea alegerilor libere. 
Deși reglementarea excesivă a rețelelor de socializare și a surselor online este nedorită, deoarece ar 
putea duce la încălcarea excesivă a libertății de exprimare și la alte capcane, verificarea faptelor și al-
fabetizarea mediatică a cetățenilor ar trebui să fie susținute de către guverne și promovate mai departe 
de organizațiile societății civile. 

Pandemia a complicat în mod semnificativ organizarea alegerilor, ținând cont de faptul că, chiar și 
înainte de COVID-19, organizarea alegerilor nu a fost niciodată o acțiune simplă. Pe măsură ce contextul 
evoluează, țările postsovietice, dar și societățile din Occident, ar trebui să reflecteze asupra soluțiilor 
care le par acceptabile și celor care nu. Contrar ideii că, în contextul pandemiei, ar trebui acordată mai 
multă libertate statului pentru a menține cetățenii în siguranță, principiul responsabilizării guvernelor 
și aleșilor a fost rareori atât de important cum este astăzi.  





34



            35



36 www.enemo.eu


