
Cum percep elevii, studenții și profesorii din Republica 
Moldova campania de vaccinare împotriva COVID-19 și 

impactul știrilor false?



Ce ne-am propus? 
1. Să testăm percepția elevilor de liceu din Republica Moldova privind criza COVID-19 din perspectiva dezinformărilor și 

știrilor false extrem de prezente în viața lor de zi cu zi. Să înțelegem capacitatea lor de informare și reziliență, respectiv 
implicarea lor în demontarea a ceea ce ei percep ca fiind știri false;

2. Să testăm percepția elevilor de liceu din Republica Moldova privind campania de vaccinare, temerile acestora cu privire la 
vaccinare și unde ar trebui autoritățile publice să se concentreze pentru a demonta  mituri și povești false despre 
vaccinare. Aceasta componentă este cu atât mai importantă cu cât în statele Uniunii Europene sau Statele Unite vaccinul 
anti COVID-19 se administrează tinerilor peste 12 ani, iar aplicarea sa în rândul categoriei 5-12 ani este analizată. În 
Republica Moldova vaccinul se administrează momentan doar tinerilor peste 18 ani. 

• Sondajul include și respondenți profesori și studenți, însă într-un număr semnificativ mai redus decât numărul elevilor. Acest 
lucru se reflectă în eșantionul respondenților și, chiar dacă acesta nu este reprezentativ, arată diferențe semnificative între 
răspunsurile celor trei categorii. 

• Sondajul a fost promovat online, via social media și portaluri media, dar și în școlile din Republica Moldova, inclusiv regiunea
transnistreană, cu ajutorul profesorilor. Acesta a fost disponibil în perioada 24 august – 13 septembrie 2021.

Sondajul nu este reprezentativ la nivelul populației Moldovei, nici la nivelul categoriilor prezentate în raport 
(elevi, studenți, profesori), el reflectă doar opinia celor care au răspuns. Totuși, răspunsurile sondajului 
oferă informații relevante despre cum a afectat campania de știri false percepția populației despre 
vaccinare și ce impact a avut la nivelul societății. 



• Chestionarul a beneficiat de un număr total de 547 răspunsuri 
valide, dintre care: 451 elevi, 51 studenți, 45 profesori. 

• Vârsta medie a elevilor este de 16, a studenților de 21 ani și a 
profesorilor de 45 ani. 

• Ca mediu de rezidență, majoritatea respondenților elevi care au 
indicat acest lucru provin din mediul rural (50% elevi din mediul 
rural vs. 38% mediul urban), în timp ce în cazul studenților (57% 
urban și 35% rural) și profesorilor (58% zonă urbană și 42% zona 
rurală) situația este inversată.

• Diferența până la 100% este dată de non-răspunsuri. 



Infodemia elevilor?

• Elevii sunt mai predispuși să interiorizeze conspirațiile despre vaccin: 1 din 4 elevi (26.8%) consideră că vaccinul conține 
substanțe toxice care nu au fost testate suficient și care afectează sistemul imunitar pe termen lung. Tot în aceeași cheie, elevii 
cred într-o proporție mai mare (16%) decât profesorii (0%) și studenții (9.8%) că  vaccinul conține cipuri prin intermediul cărora 
se intenționează controlul populației.

• Elevii cred într-o proporție mai mare (27.9%) decât profesorii (6.7%) și studenții (15.7%) că Vaccinul nu face rău, dar nici nu 
ajută în lupta cu virusul. Aproape 1 din 2 elevi (45.7%) consideră că vaccinul nu a fost testat suficient și nu au fost identificate 
potențialele riscuri, comparativ cu profesorii (28.9%) și studenții (23.5%). 

• Elevii cred într-o proporție mai mare decât celelalte categorii că nu ar face o formă gravă a bolii datorită vârstei, dar sunt și cei 
mai neliniștiți în legătură cu vaccinul împotriva Covid-19. 

• Profesorii cred într-o proporție mai mare (86.7%) decât elevii (52.5%) și studenții (74.5%) că vaccinul este un ser care ajută 
organismul să lupte cu virusul și oferă o protecție sporită de o eventuală infecție.

• Elevii moldoveni sunt mult mai predispuși să perceapă informațiile false ca fiind
adevărate comparativ cu studenții sau profesorii. Nu mai puțin de 36.6% dintre ei
consideră, de exemplu, că vaccinarea în Republica Moldova se face în interesul
industriei farmaceutice și sub presiunea UE și SUA. 38.1% consideră, de asemenea,
că vodca, ghimbirul sau usturoiul ajută la tratarea și prevenirea COVID-19. Totuși,
71.3% nu cred însă că virusul COVID-19 se transmite prin masca de protecție.



• Platformele de socializare sunt percepute de elevi drept cele mai
frecvente canale de diseminare #fakenews. 30% dintre elevi au citit sau
auzit cel mai des o informație pe care o consideră falsă pe portalurile
social media, urmat imediat de canalele tv (29%). Doar 8% consideră că
au auzit cel mai des informații false acasă, în familie. De cealaltă parte,
47% dintre studenți și 33% dintre profesori consideră că cele mai
răspândite #fakenews sunt distribuite tot pe social media.

Canale #fakenews și cât de (ne)implicați 
sunt elevii în demontarea falsurilor?

• Aproape 90% din toate cele trei categorii de respondenți consideră că nu au distribuit știri false pe rețelele sociale 
sau în discuțiile cu familia. Percepția acestora privind distribuirea de știri false este în contradicție cu răspunsurile 
oferite în întrebările din chestionar unde un număr ridicat de elevi, în mod special, au semnalat știri false ca fiind 
adevărate! 

• Gradul de implicare a elevilor în demontarea falsurilor este scăzut. 2 din 3 elevi (67%) nu se implică sau preferă să 
ignore atunci când întâlnesc o știre pe care o percep ca fiind falsă sau când le este trimisă. Nici profesorii (69%) sau 
studenții (57%) nu doresc să se implice într-o proporție semnificativă să raporteze știrile false sau să inițieze discuții cu 
cei care le răspândesc. De altfel însă, elevii au declarat că s-au implicat cel mai puțin din cele 3 categorii în 
combaterea unei știri pe care au considerat-o falsă și care a fost promovată în spațiul media în fața familiei și 
prietenilor (35% față de 55% în cazul studenților și 56% în cazul profesorilor). 



Experiențele elevilor în demontarea falsurilor

• Foarte puțini elevi se implică în demontarea falsurilor. Din cele doar 72 de răspunsuri desfășurate primite din 
partea elevilor, 15 descriu o reacție negativă din partea familiei/prietenilor față de încercarea elevului de a demonta 
o știre falsă. Cele mai răspândite reacții negative sunt: 

„Mi s-a spus să tac și să nu mă bag în astfel de lucruri.” / „Au zis ca sunt prea tânăr/ă ca 
să înțeleg viața de adult.”

„Am încercat să explic și să aduc argumente științifice sau plauzibile, demonstrând că
informația e falsă. De cele mai multe ori nu am fost luată în serios.”

„Am enumerat argumentele care combat știrea falsă, dar nu au avut un rezultat 
pozitiv...”

„Nici o reacţie. Nimeni nu acordă atenţie problemei.”

„Am povestit cazuri care să infirme cele expuse în știrea falsă. În cele mai multe cazuri, se 
pun pe gânduri...”



Experiențele elevilor în demontarea falsurilor
• Totuși, majoritatea tinerilor încearcă să recurgă la discuții constructive, deseori bazate pe argumente științifice, 

pentru a combate o știre falsă printre cei apropiați. În majoritatea cazurilor, respondenții consideră că aceste discuții
au succes, iar interlocutorii devin mai atenți la știrile pe care le accesează: 

„De fiecare dată, ascult persoană cu idei contradictorii, aduc argumente pe baza cazurilor
reale că nu judecă corect, o îndemn să se informeze din alte surse pentru a vedea singură că
nu are dreptate. Peste timp mai încerc odată să inițiez discuția pe aceeași temă, 
respectându-i opinia, revin până îi schimb viziunea prin exemple concrete.”

„Am adus diferite argumente care îmi aduc mie dreptatea, iar interlocutorii au reacționat
într-un mod liniștit.”

„Unui membru din familie îi era frică să se vaccineze din cauza complicațiilor legate de 
vaccin. I-am explicat că reacțiile adverse grave de la vaccin sunt foarte rare și că rata 
mortalității și a complicațiilor de la virus este cu mult mai mare. În final s-a vaccinat.”

„Părinții au apreciat și mi-au ascultat opinia.”



Notă autorităților privind gestionarea pandemiei

• Încrederea în modul în care autoritățile publice au gestionat pandemia COVID-19 este scăzută. Doar 1 din 3 
(33%) elevi consideră că au fost ajutați de campania de informare derulată de autoritățile publice cu privire la 
vaccinare împotriva COVID-19. 1 din 3 (31%) consideră că aceasta nu i-a ajutat semnificativ, iar 1 din 4 (26%) 
consideră că i-a ajutat puțin sau foarte puțin. 

• Elevii cred într-o proporție semnificativ mai mare (39.2%) decât profesorii (17.8%) și studenții (23.5%) că toate 
decesele din Republica Moldova sunt clasate în statisticile oficiale ca fiind cauzate de COVID-19.

• Cât de informată este comunitatea privind măsurile de prevenție împotriva COVID-19? 
Aproape 1 din 2 elevi (48%) și profesori (49%) consideră comunitatea din care fac parte foarte bine sau bine 
informată cu privire la virusul COVID-19 și măsurile de prevenție. Numai 23% dintre studenți consideră același 
lucru.



• Studenții consideră în proporție semnificativ mai mare (37%) că comunitatea din care fac parte este prost 
informată sau dezinformată despre campania de vaccinare anti-COVID-19. Numai 19% dintre elevi o consideră 
prost informată sau dezinformată și 17% dintre profesori. Aproape 1 din 2 profesori consideră comunitatea din 
care fac parte bine sau foarte bine informată (47%) comparativ 40% în cazul elevilor și numai 22% dintre 
studenți. 

• Efectul #FakeNews: 1 din 2 elevi (50%) consideră în proporție mare și foarte mare că ineficiența campaniei de 
vaccinare împotriva COVID-19 derulată în Republica Moldova este cauzată de falsurile și miturile despre COVID-19 
vehiculate în spațiul public. 

Notă autorităților privind campania de vaccinare



Date despre respondenți

Categorie Număr 
respondenți

Elevi 451

Studenți 51

Profesori 45

11-14 ani
21%

15-18 ani
72%

19-24 ani
0%

NS/NR
7%

Distribuția pe vârste, Elevi

19-24 ani
4%

25-35 ani
18%

36-45 ani
25%

peste 45 ani
49%

NS/NR
4%

Distribuția pe vârste, Profesori

17-18 ani
22%

19-24 ani
68%

NS/NR
10%

Distribuția pe vârste, Studenți

Medie 16 ani

Medie 21 ani

Medie 45 ani



Categorie Număr 
respondenți

Elevi 451

Studenți 51

Profesori 45

Zona rurală
50%

Zona 
urbană

38%

NS/NR
12%

Rezidență, Elevi

Zona rurală
42%

Zona urbană
58%

NS/NR
0%

Rezidență, Profesori

Zona rurală
35%Zona 

urbană
57%

NS/NR
8%

Rezidență, Studenți

Date despre respondenți



Q1. Care din știrile de mai jos considerați că sunt adevărate 
și care sunt false?

Respondenți: Elevi

26.6

67.2

20.2

36.6

58.1

52.3

28.8

68.1

37.3

24.8

21.1

4

11.8

26.2

17.1
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Vaccinurile împotriva COVID-19 provenite din Federația Rusă și China sunt 
mai eficiente față de cele occidentale, din punct de vedere al protecției 

oferite împotriva virusului

Măștile de protecție conforme protejează împotriva răspândirii și infectării 
cu COVID-19

Este dovedit științific că virusul COVID-19 se transmite cel mai des prin 
masca de protecție

Campania de vaccinare împotriva COVID-19 din Republica Moldova este 
derulată la presiunea Uniunii Europene și Statelor Unite în beneficiul 

companiilor farmaceutice

Republica Moldova a primit, ca donație, cele mai multe vaccinuri împotriva 
virusului COVID-19 din România, statele Uniunii Europene și Statele Unite

Adevărat Fals NS/NR

COMENTARIU: Deși majoritatea elevilor pot diferenția între știri adevărate ce pot fi validate științific și știri false, un 
număr îngrijorător de mare dintre elevi percep informații false ca fiind adevărate. Există de asemenea știri false unde 
răspunsurile elevilor sunt împărțite relativ egal– 36.6% consideră, de exemplu, că vaccinarea este în beneficiul 
companiilor farmaceutice la presiunea UE și SUA, în timp ce 37.3% consideră informația falsă. 



Q1. Care din știrile de mai jos considerați că sunt adevărate 
și care sunt false?

Respondenți: Elevi

21.1

38.1

39.2

63

54.8

55.4

53.4

52.3

27.5

35.5

23.5

8.4

8.4

9.5

9.8
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Bill Gates este principalul responsabil de răspândirea virusului COVID-19 și 
de crearea tehnologiei de microcipare a populației prin intermediul 

vaccinului

Usturoiul, ghimbirul sau vodca ajută la prevenirea și tratarea infecției cu 
virusul COVID-19

Toate decesele din Republica Moldova sunt clasate în statisticile oficiale ca
fiind cauzate de COVID-19

Vaccinarea ajută sistemul imunitar al persoanei vaccinate să recunoască și 
să contracareze boala la care ar putea fi expus. Vaccinarea previne 

contractarea bolii în cele mai multe situații

Este mai puțin probabil ca o persoană vaccinată împotriva COVID-19 să 
transmită acest virus altor persoane comparativ cu o persoană nevaccinată

Adevărat Fals NS/NR

COMENTARIU: Neîncrederea în modul în care autoritățile publice au comunicat și gestionat pandemia este ridicată. Acest 
lucru se reflectă în numărul ridicat al elevilor care cred că toate decesele din Republica Moldova sunt clasificate ca fiind din
cauza COVID-19 (39.2%)



Q1. Care din știrile de mai jos considerați că sunt adevărate 
și care sunt false?

Respondenți: Studenți

9.8

70.6

3.9

15.7

84.3

78.4

27.5

88.2

74.5

5.9

11.8

2

7.8

9.8
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Vaccinurile împotriva COVID-19 provenite din Federația Rusă și China 
sunt mai eficiente față de cele occidentale, din punct de vedere al 

protecției oferite împotriva virusului

Măștile de protecție conforme protejează împotriva răspândirii și 
infectării cu COVID-19

Este dovedit științific că virusul COVID-19 se transmite cel mai des 
prin masca de protecție

Campania de vaccinare împotriva COVID-19 din Republica Moldova 
este derulată la presiunea Uniunii Europene și Statelor Unite în 

beneficiul companiilor farmaceutice

Republica Moldova a primit, ca donație, cele mai multe vaccinuri 
împotriva virusului COVID-19 din România, statele Uniunii Europene 

și Statele Unite

Adevărat Fals NS/NR

COMENTARIU Atât elevii, cât și studenții, sunt de acord în proporții similare că măștile de protecție protejează 
împotriva COVID-19 (67% vs. 70%), dar numai 15% dintre studenți consideră că vaccinarea din Moldova este la 
presiunea UE și SUA (față de 36.6% în cazul elevilor). Studenții moldoveni au o capacitate mai ridicată de a 
diferenția între știrile false și cele adevărate comparativ cu elevii.



Q1. Care din știrile de mai jos considerați că sunt adevărate 
și care sunt false?

Respondenți: Studenți
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Bill Gates este principalul responsabil de răspândirea virusului COVID-
19 și de crearea tehnologiei de microcipare a populației prin 

intermediul vaccinului

Usturoiul, ghimbirul sau vodca ajută la prevenirea și tratarea infecției 
cu virusul COVID-19

Toate decesele din Republica Moldova sunt clasate în statisticile
oficiale ca fiind cauzate de COVID-19

Vaccinarea ajută sistemul imunitar al persoanei vaccinate să 
recunoască și să contracareze boala la care ar putea fi expus. 

Vaccinarea previne contractarea bolii în cele mai multe situații

Este mai puțin probabil ca o persoană vaccinată împotriva COVID-19 
să transmită acest virus altor persoane comparativ cu o persoană 

nevaccinată

Adevărat Fals NS/NR

COMENTARIU  Încrederea în așa zisele tratamente naturiste este mai scăzută în rândul studenților. 1 din 5 studenți 
consideră că vodca, usturoiul sau ghimbirul ajută la prevenirea și tratarea COVID-19. 2 din 5 elevi sunt de acord cu 
această afirmație. 



Q1. Care din știrile de mai jos considerați că sunt adevărate 
și care sunt false?

Respondenți: Profesori

11.1

82.2

2.2

11.1

88.9

80
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4.4
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2.2

13.3

6.7
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Vaccinurile împotriva COVID-19 provenite din Federația Rusă și 
China sunt mai eficiente față de cele occidentale, din punct de 

vedere al protecției oferite împotriva virusului

Măștile de protecție conforme protejează împotriva răspândirii 
și infectării cu COVID-19

Este dovedit științific că virusul COVID-19 se transmite cel mai 
des prin masca de protecție

Campania de vaccinare împotriva COVID-19 din Republica 
Moldova este derulată la presiunea Uniunii Europene și Statelor 

Unite în beneficiul companiilor farmaceutice

Republica Moldova a primit, ca donație, cele mai multe vaccinuri 
împotriva virusului COVID-19 din România, statele Uniunii 

Europene și Statele Unite

Adevărat Fals NS/NR

COMENTARIU
Un număr foarte redus de profesori pare că s-a raliat curentului #fakenews. Numai 2% consideră că virusul se transmite 
prin masca de protecție și 13% consideră că ghimbirul, vodca sau usturoiul ajută la prevenirea și tratarea COVID-19.



Q1. Care din știrile de mai jos considerați că sunt adevărate 
și care sunt false?

Respondenți: Profesori

2.2
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Bill Gates este principalul responsabil de răspândirea virusului COVID-19 și de 
crearea tehnologiei de microcipare a populației prin intermediul vaccinului

Usturoiul, ghimbirul sau vodca ajută la prevenirea și tratarea infecției cu virusul 
COVID-19

Toate decesele din Republica Moldova sunt clasate în statisticile oficiale ca fiind
cauzate de COVID-19

Vaccinarea ajută sistemul imunitar al persoanei vaccinate să recunoască și să 
contracareze boala la care ar putea fi expus. Vaccinarea previne contractarea 

bolii în cele mai multe situații

Este mai puțin probabil ca o persoană vaccinată împotriva COVID-19 să 
transmită acest virus altor persoane comparativ cu o persoană nevaccinată

Adevărat Fals NS/NR



Sinteză răspunsuri Q1
• Elevii cred într-o proporție mult mai mare (26.6%) decât profesorii (11%) și studenții (10%) că 

vaccinurile împotriva Covid-19 provenite din Federația Rusă și China sunt mai eficiente față de 
cele occidentale din punct de vedere al protecției oferite împotriva virusului.

• Profesorii cred într-o proporție mai mare (82%) decât elevii (67%) și studenții (70%) că măștile de 
protecție conforme protejează împotriva răspândirii și infectării cu COVID-19.

• Elevii cred într-o proporție mai mare decât profesorii și studenții că este dovedit științific că 
virusul COVID-19 se transmite cel mai des prin masca de protecție – proporția fiind îngrijorător de 
mare: 20%

• Elevii cred într-o proporție mult mai mare decât profesorii și studenții că vaccinarea împotriva 
COVID-19 din Republica Moldova este derulată la presiunea Uniunii Europene și Statelor Unite în 
beneficiul companiilor farmaceutice.

• Profesorii și studenții consideră adevărat într-o proporție mai mare decât elevii că Republica 
Moldova a primit, ca donație, cele mai multe vaccinuri împotriva virusului COVID-19 din România, 
statele Uniunii Europene și Statele Unite.



Sinteză răspunsuri Q1

• Elevii cred într-o proporție mai mare (21%) decât profesorii (2%) și studenții (10%) că Bill Gates 
este principalul responsabil de răspândirea virusului COVID-19 și de crearea tehnologiei de 
microcipare a populației prin intermediul vaccinului.

• Elevii cred într-o proporție mai mare(38%) decât profesorii (13%) și studenții (22%) că usturoiul, 
ghimbirul sau vodca ajută la prevenirea și tratarea infecției cu virusul COVID-19.

• Elevii cred într-o proporție mai mare(39%) decât profesorii (18%) și studenții (24%) că toate 
decesele din Republica Moldova sunt clasate în statisticile oficiale ca fiind cauzate de COVID-19.

• Profesorii cred în proporție mai mare(78%) decât elevii (63%) și studenții (63%) că vaccinarea 
ajută sistemul imunitar al persoanei vaccinate să recunoască și să contracareze boala la care ar 
putea fi expus. 



Q2. Unde ați auzit sau citit cel mai des o informație pe care o considerați a fi falsă 
privind campania de vaccinare împotriva COVID-19 derulată în Republica Moldova?

Respondenți: Elevi

Acasă, în 
familie

8%

Prieteni
4%

Televizor
29%

Presă 
scrisă

5%

Portaluri online de știri
15%

Social media
30%

Altele
5%

NS/NR
4%

COMENTARIU
1 din 3 elevi consideră că a întâlnit pe platformele 

social media cele mai multe informații din 
categoria #fakenews. 1 din 3 elevi consideră că 

acest lucru s-a întâmplat la televizor și doar 1 din 
10 acasă, în familie. 



Q2. Unde ați auzit sau citit cel mai des o informație pe care o considerați a 
fi falsă privind campania de vaccinare împotriva COVID-19 derulată în 
Republica Moldova?

Respondenți: Studenți

Acasă, în familie
4%

Prieteni
4%

Televizor
23%

Presă scrisă
2%Portaluri online 

de știri
10%

Social media
47%

Altele
6%

NS/NR
4%

COMENTARIU
1 din 2 studenți consideră că a întâlnit pe 
platformele social media cele mai multe 

informații din categoria #fakenews. 1 din 5 
studenți consideră că acest lucru s-a 

întâmplat la televizor. 



Q2. Unde ați auzit sau citit cel mai des o informație pe care o considerați a fi 
falsă privind campania de vaccinare împotriva COVID-19 derulată în Republica 
Moldova?

Respondenți: Profesori 

Acasă, în familie
0%

Prieteni
9%

Televizor
16%

Presă scrisă
5%

Portaluri online de știri
33%

Social media
33%

Altele
4%

NS/NR
0%

COMENTARIU
1 din 3 profesori consideră că a întâlnit pe platformele 

social media cele mai multe informații din categoria 
#fakenews. Același raport se menține și in cazul 
portalurilor online de știri (33%), net superior 

procentului elevilor sau studenților care au indicat 
portalurile ca fiind sursele principale de transmitere a 

știrilor false. Acest lucru se poate explica printr-un 
consum mai ridicat al acestora de către profesori.



Sinteză răspunsuri Q2

• Profesorii consideră mult mai mult (33%) decât elevii (15%) și studenții (10%) că portalurile de 
știri conțin informații false.

• Studenții consideră mai mult(47%) decât elevii(30%) și profesorii(30%) că cele mai răspândite 
#fakenews sunt distribuite pe social media.

• Doar 16% dintre profesori consideră că cele mai multe informații false sunt la emisiunile tv 
comparativ cu 23% în cazul studenților și 29% în cazul elevilor. 



Q3. Cum reacționați atunci când întâlniți o știre pe care o considerați falsă pe 
rețelele de socializare sau când vă este trimisă de cineva? (%, răspuns multiplu)

Respondenți: Elevi

13

13

13

67

2

2
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Raportez articolul administratorilor rețelei

Mă simt iritat(ă) și vreau să confrunt persoana care a distribuit 
știrea

Încerc să pornesc o discuție și să dezmint/demontez știrea 
falsă

Ignor, nu doresc să pierd timpul pentru a convinge pe cineva

Altele

Niciuna dintre acestea

COMENTARIU
2 din 3 elevi nu se implică sau preferă să ignore atunci când întâlnesc o știre pe care o percep ca fiind falsă sau 
le este trimisă de către cineva. 



Q3. Cum reacționați atunci când întâlniți o știre pe care o considerați falsă pe 
rețelele de socializare sau când vă este trimisă de cineva? (%, răspuns 
multiplu)

Respondenți: Studenți

29

12

18

57

2

2
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Încerc să pornesc o discuție și să dezmint/demontez știrea 
falsă

Ignor, nu doresc să pierd timpul pentru a convinge pe cineva

Altele

Niciuna dintre acestea

COMENTARIU
57% dintre studenți nu se implică sau preferă să ignore atunci când întâlnesc o știre pe care o percep ca 
fiind falsă sau le este trimisă de către cineva. 29% o raportează administratorul rețelei.



Q3. Cum reacționați atunci când întâlniți o știre pe care o considerați falsă pe rețelele de 
socializare sau când vă este trimisă de cineva? (%, răspuns multiplu)

Respondenți: Profesori

7

16

20

69
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Mă simt iritat(ă) și vreau să confrunt persoana care a distribuit 
știrea

Încerc să pornesc o discuție și să dezmint/demontez știrea falsă

Ignor, nu doresc să pierd timpul pentru a convinge pe cineva

Altele

Niciuna dintre acestea

COMENTARIU
69% dintre profesori nu se implică sau preferă să ignore atunci când întâlnesc o știre pe care o percep ca fiind 
falsă sau atunci când le este trimisă de către cineva. 



Sinteză răspunsuri Q3

• Toate cele 3 categorii preferă să ignore sau să nu se implice atunci când întâlnesc o știre pe care o 
percep ca fiind falsă sau atunci când le este trimisă de către cineva. (69% dintre profesori, 
proporția cea mai ridicată)

• Niciuna dintre cele 3 categorii nu dorește să se implice într-o proporție semnificativă să raporteze 
știrile false sau să inițieze discuții cu cei care le răspândesc.  



Q4. V-ați implicat și ați încercat să combateți în fața familiei și 
prietenilor dvs. o știre pe care o considerați falsă și care a fost 
promovată în spațiul media?

Respondenți: Elevi

Da
35%

Nu
54%

NS/NR
11%

COMENTARIU 
Doar 1 din 3 elevi s-a implicat în a combate știri 

false în fața prietenilor și familiei.



Q4. V-ați implicat și ați încercat să combateți în fața familiei și prietenilor dvs. o 
știre pe care o considerați falsă și care a fost promovată în spațiul media?

Respondenți: Studenți

Da
55%Nu

31%

NS/NR
14%



Q4. V-ați implicat și ați încercat să combateți în fața familiei și prietenilor dvs. o 
știre pe care o considerați falsă și care a fost promovată în spațiul media?

Respondenți: Profesori

Da
56%

Nu
33%

NS/NR
11%



Sinteză răspunsuri Q4

• Elevii s-au implicat cel mai puțin din cele 3 categorii în combaterea în fața familiei și prietenilor o 
știre pe care o au considerat-o falsă și care a fost promovată în spațiul media. (35% față de 55% în 
cazul studenților și 56% în cazul profesorilor)



Q5. Ați distribuit vreodată pe rețelele sociale sau ați răspândit celor apropiați/prietenilor o știre 
despre pandemia COVID-19 despre care ați aflat ulterior că este falsă?

Respondenți: Elevi

Da
10%

Nu
84%

NS/NR
6%



Q5. Ați distribuit vreodată pe rețelele sociale sau ați răspândit celor 
apropiați/prietenilor o știre despre pandemia COVID-19 despre care ați aflat 
ulterior că este falsă?

Respondenți: Studenți

Da
8%

Nu
86%

NS/NR
6%



Q5. Ați distribuit vreodată pe rețelele sociale sau ați răspândit celor apropiați/prietenilor o 
știre despre pandemia COVID-19 despre care ați aflat ulterior că este falsă?

Respondenți: Profesori

Da
9%

Nu
82%

NS/NR
9%



Sinteză răspunsuri Q5

• Aproape 90% din toate cele trei categorii de respondenți consideră că nu au distribuit știri false pe 
rețelele sociale sau în discuțiile cu familia. Proporția este similară în cazul tuturor celor 3 categorii 
(84% elevi, 86% profesori, 82% profesori).

• Percepția acestora privind distribuirea de știri false este în contradicție cu răspunsurile oferite de 
aceștia în cadrul Q1 unde un număr ridicat de elevi, în mod special, au semnalat știri false ca fiind 
adevărate.  



Q6. Cât de mult considerați că afectează știrile pe care dvs. le considerați false 
reușita campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 derulată în Republica 
Moldova?

Respondenți: Elevi

Foarte 
puțin/ 
Deloc

7%
Puțin
8%

Nici mult, nici puțin
26%

Mult
24%

Foarte mult
26%

NS/NR
9%

Medie 3.6

COMENTARIU
1 din 2 elevi consideră că știrile false 

afectează reușita campaniei de 
vaccinare.



Q6. Cât de mult considerați că afectează știrile pe care dvs. le considerați false 
reușita campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 derulată în Republica 
Moldova?

Respondenți: Studenți

Foarte 
puțin/ 
Deloc

2%

Puțin
0%

Nici mult, nici 
puțin
10%

Mult
25%

Foarte mult
59%

NS/NR
4%

Medie 4.45

COMENTARIU 
84% dintre studenți consideră că știrile false afectează 

reușita campaniei de vaccinare.



Q6. Cât de mult considerați că afectează știrile pe care dvs. le considerați false reușita 
campaniei de vaccinare împotriva COVID-19 derulată în Republica Moldova?

Respondenți: Profesori

Foarte puțin/ Deloc
4%

Puțin
9% Nici mult, nici puțin

4%

Mult
36%

Foarte mult
45%

NS/NR
2%

Medie 4.09

COMENTARIU
81% dintre profesori consideră că 

știrile false afectează reușita 
campaniei de vaccinare.



Sinteză răspunsuri Q6

• Toate cele 3 categorii de respondenți consideră că știrile false afectează succesul campaniei de 
vaccinare, însă proporția elevilor care consideră acest lucru este net inferioară celei a profesorilor 
și studenților.

• Numai 50% dintre elevi consideră că știrile false influențează Mult și Foarte Mult succesul 
campaniei de vaccinare comparativ cu 84% dintre studenți și 81% dintre profesori.



Q7. Cât de mult considerați că v-a ajutat campania de informare derulată de 
autoritățile publice în îmbunătățirea cunoștințelor dvs. cu privire la campania de 
vaccinare împotriva COVID-19?

Respondenți: Elevi

Foarte puțin/ Deloc
12%

Puțin
14%

Nici mult, nici puțin
31%

Mult
23%

Foarte mult
10%

NS/NR
10%

Medie 3.05

COMENTARIU
Doar 1 din 3 elevi consideră că au 

fost ajutați de campania de 
informare derulată de autoritățile 

publice cu privire la vaccinare. 



Q7. Cât de mult considerați că v-a ajutat campania de informare derulată de 
autoritățile publice în îmbunătățirea cunoștințelor dvs. cu privire la 
campania de vaccinare?

Respondenți: Studenți

Foarte puțin/ 
Deloc
10%

Puțin
12%

Nici mult, nici puțin
35%

Mult
24%

Foarte mult
16%

NS/NR
4%

Medie 3.24

COMENTARIU
40% dintre studenți consideră că 
au fost ajutați de campania de 

informare derulată de autoritățile 
publice cu privire la vaccinare. 

22% consideră că aceasta nu i-a 
ajutat.



Foarte puțin/ Deloc
7%

Puțin
7%

Nici mult, nici puțin
27%

Mult
35%

Foarte mult
24%

NS/NR
0%

Medie 3.64

COMENTARIU
59% dintre profesori consideră că 

au fost ajutați de campania de 
informare derulată de autoritățile 

publice cu privire la vaccinare. 

Q7. Cât de mult considerați că v-a ajutat campania de informare 
derulată de autoritățile publice în îmbunătățirea cunoștințelor dvs. cu 
privire la campania de vaccinare?
Respondenți: Profesori



Sinteză răspunsuri Q7

• Studenții și profesorii consideră într-o proporție superioară că au fost ajutați de campania de 
informare cu privire la vaccinare derulată de autoritățile publice. 

• Numai 1 din 3 elevi consideră că a fost ajutat, însă acest lucru poate fi explicat prin faptul că elevii 
nu au fost încă parte a grupului țintă al campaniei. Odată cu autorizarea vaccinării și pentru 
categoria 12-18 în Republica Moldova, campania de informare publică trebuie să se concentreze 
pe această categorie care pare mult mai predispusă la #fakenews-uri comparativ cu profesorii și 
studenții.



Q8. Cât de informată considerați că este comunitatea dvs. despre 
campania de vaccinare împotriva COVID-19?

Respondenți: Elevi

Dezinformată
6%

Prost informată
13%

Relativ informată
36%

Bine informată
30%

Foarte 
informată

10%

NS/NR
5%

Medie 3.26

COMENTARIU
Percepția privind gradul de informare a 
comunității este ridicată. 40% din elevi 

consideră comunitatea din care fac parte ca 
fiind bine sau foarte bine informată cu privire 

la campania de vaccinare. Numai 19% o 
consideră dezinformată sau prost informată.



Q8. Cât de informată considerați că este comunitatea dvs. despre 
campania de vaccinare împotriva COVID-19?

Respondenți: Studenți

Dezinformată
8%

Prost informată
29%

Relativ informată
35%

Bine informată
16%

Foarte informată
6% NS/NR

6%

Medie 2.81

COMENTARIU 
22% dintre studenți consideră comunitatea 
din care fac parte ca fiind bine sau foarte 
bine informată cu privire la campania de 

vaccinare. Proporția este mult mai scăzută 
ca în cazul elevilor. 37% o consideră 
dezinformată sau prost informată.



Q8. Cât de informată considerați că este comunitatea dvs. despre campania de 
vaccinare împotriva COVID-19?

Respondenți: Profesori

Dezinformată
4%

Prost informată
13%

Relativ informată
36%

Bine informată
38%

Foarte 
informată

9%

NS/NR
0%

Medie 3.33

COMENTARIU
47% dintre profesori consideră comunitatea din care 
fac parte ca fiind bine sau foarte bine informată cu 
privire la campania de vaccinare. Proporția este cea 

mai ridicată din cel trei categorii de respondenți. 17% 
o consideră dezinformată sau prost informată.



Sinteză răspunsuri Q8

• Studenții consideră în proporție semnificativ mai mare (37%) că comunitatea din care fac parte 
este prost informată despre campania de vaccinare anti-COVID-19. Numai 19% dintre elevi o 
consideră prost informată sau dezinformată și 17% dintre profesori.

• Aproape 1 din 2 profesori consideră comunitatea din care fac parte bine sau foarte bine informată 
(47%) comparativ 40% în cazul elevilor și numai 22 dintre studenți. 



Q9. Ce cunoașteți despre compoziția vaccinurilor anti-COVID-19? Ce conțin 
acestea? Alegeți varianta pe care o considerați corectă

Respondenți: Elevi
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2.9

4.4

0 10 20 30 40 50 60
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Cipuri prin intermediul cărora se intenționează controlul 
populației

Variante noi ale virusului precum varianta Delta

Un ser care ajută organismul să lupte cu virusul și oferă o 
protecție sporită de o eventuală infecție

Celule de la fetuși umani avortați

Niciuna dintre acestea

COMENTARIU
Similar cu celelalte întrebări, elevii sunt mult mai predispuși ca profesorii sau studenții să creadă #fakenews 
despre vaccinuri. 



Q9. Ce cunoașteți despre compoziția vaccinurilor anti-COVID-19? Ce conțin acestea? 
Alegeți varianta pe care o considerați corectă

Respondenți: Studenți 
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Q9. Ce cunoașteți despre compoziția vaccinurilor anti-COVID-19? Ce conțin 
acestea? Alegeți varianta pe care o considerați corectă

Respondenți: Profesori
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Sinteză răspunsuri Q9

• Elevii cred într-o proporție semnificativ mai mare (27%) decât profesorii (4%) și studenții (12%) că  
vaccinul conține substanțe toxice care nu au fost testate suficient și care afectează sistemul 
imunitar pe termen lung.

• Elevii cred într-o proporție mai mare (16%) decât profesorii (0%) și studenții (9.8%) că  vaccinul 
conține cipuri prin intermediul cărora se intenționează controlul populației.

• Profesorii cred într-o proporție mai mare (87%) decât elevii (53%) și studenții (75%) că vaccinul 
este un ser care ajută organismul să lupte cu virusul și oferă o protecție sporită de o eventuală 
infecție.



Q10. Cât de informată considerați că este comunitatea dvs. despre COVID-19 și 
măsurile de prevenire a virusului?

Respondenți: Elevi

Dezinformată
4%

Prost informată
8%

Relativ informată
35%

Bine informată
39%

Foarte informată
9%

NS/NR
5%

Medie 3.43



Q10. Cât de informată considerați că este comunitatea dvs. despre 
COVID-19 și măsurile de prevenire a virusului?

Respondenți: Studenți
Dezinformată

6%

Prost informată
16%

Relativ informată
49%

Bine informată
17%

Foarte 
informată

6%

NS/NR
6%

Medie 3.02



Q10. Cât de informată considerați că este comunitatea dvs. despre COVID-19 și 
măsurile de prevenire a virusului?

Respondenți: Profesori Dezinformată
2%

Prost informată
5%

Relativ informată
42%

Bine informată
29%

Foarte informată
20%

NS/NR
2%

Medie 3.61



Sinteză răspunsuri Q10

• Similar cu răspunsurile de la Q8, studenții consideră în proporție semnificativ mai mare (22%) că 
comunitatea din care fac parte este prost informată despre virusul COVID-19 și măsurile de 
prevenție. Numai 12% dintre elevi o consideră prost informată sau dezinformată și 7% dintre 
profesori.

• Aproape 1 din 2 profesori (49%) și elevi (48%) consideră comunitatea din care fac parte bine sau 
foarte bine informată cu privire la virusul COVID-19 și măsurile de prevenție. Numai 23% dintre  
studenți consideră același lucru.



Q11. Cu care dintre afirmațiile de mai jos sunteți de acord referitor la vaccinarea 
împotriva COVID-19?

Respondenți: Elevi
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Q11. Cu care dintre afirmațiile de mai jos sunteți de acord referitor la vaccinarea 
împotriva COVID-19?

Respondenți: Studenți
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Q11. Cu care dintre afirmațiile de mai jos sunteți de acord referitor la vaccinarea 
împotriva COVID-19?

Respondenți: Profesori
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Sinteză răspunsuri Q11

• Elevii cred într-o proporție mai mare (28%) decât profesorii (7%) și studenții (16%) că Vaccinul nu 
face rău, dar nici nu ajută în lupta cu virusul.

• Studenții cred într-o proporție mai mare(49%) decât elevii (30%) și profesorii (42%) că vaccinul 
învață organismul cum să lupte cu virusul.

• Elevii cred mult mai puțin(24%) decât studenții(49%) și profesorii(53%) că vaccinul te protejează 
de formele grave de boală ce ar necesita spitalizare.



Q12. Timpul relativ scurt în care a fost dezvoltat vaccinul împotriva COVID-19 a 
stârnit uneori controverse și reticența unor oameni de a se vaccina. De ce credeți 
dvs. că vaccinarea a început atât de repede?

Respondenți: Elevi
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Niciuna dintre acestea

COMENTARIU
1 din 2 elevi consideră că vaccinul nu a fost testat suficient și de aceea campania de vaccinare a putut începe 
rapid.
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Cred că vaccinul anti-COVID-19 a fost dezvoltat cu întârziere

Răspunsul mondial la pandemia COVID-19 a fost unul eficient și a asigurat 
toate instrumentele necesare pentru dezvoltarea rapidă a vaccinului

Niciuna dintre acestea

Q12. Timpul relativ scurt în care a fost dezvoltat vaccinul împotriva COVID-19 a stârnit 
uneori controverse și reticența unor oameni de a se vaccina. De ce credeți dvs. că 
vaccinarea a început atât de repede?

Respondenți: Studenți
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Q12. Timpul relativ scurt în care a fost dezvoltat vaccinul împotriva COVID-19 a stârnit uneori 
controverse și reticența unor oameni de a se vaccina. De ce credeți dvs. că vaccinarea a început 
atât de repede?

Respondenți: Profesori



Sinteză răspunsuri Q12

• Elevii cred într-o proporție mai mare(46%) decât profesorii (29%) și studenții (24%) că vaccinul nu 
a fost testat suficient și nu au fost identificate potențialele riscuri.

• Studenții cred într-o proporție mai mare(37%) decât elevii (15%) și profesorii (16%) că cercetarea 
pentru vaccinurile împotriva virușilor asemănători a început de mulți ani și, cu ajutorul fondurilor 
alocate pentru a cerceta virusul COVID-19, a evoluat foarte repede.

• Elevii cred mai puțin decât profesorii și studenții că datorită numărului mare de pacienți voluntari, 
vaccinul a putut fi testat în timp scurt pe mulți oameni pentru a i se dovedi eficiența, iar răspunsul 
mondial la pandemia COVID-19 a fost unul eficient și a asigurat toate instrumentele necesare 
pentru dezvoltarea rapidă a vaccinului.



Q13. Există ceva ce vă neliniștește în legătură cu 
posibilitatea de a fi vaccinat? Dacă da, atunci ce?

Respondenți: Elevi
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Niciuna dintre acestea

COMENTARIU
1 din 3 elevi se tem de potențialele efecte secundare ale vaccinului COVID-19, iar 1 din 5 crede că 
pe termen lung îi va dăuna mai mult decât proteja.
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Sinteză răspunsuri Q13

• Elevii cred într-o proporție mai mare decât celelalte categorii că nu ar 
face o formă gravă a bolii datorită vârstei, dar sunt și cei mai neliniștiți 
în legătură cu vaccinul împotriva Covid-19.

• Profesorii și studenții nu se tem de inocularea cu vaccinul anti COVID-
19 comparativ cu elevii care sunt mult mai temători. 



Acest chestionar a fost realizat în cadrul proiectului Consolidarea rezilienței în fața dezinformării prin educarea 
tinerilor în domeniul media și al sănătății publice [EN: Building resilience to COVID-19 disinformation through 

health and media education among youth] implementat de către Reprezentanța din Republica Moldova a 
Centrului Român de Politici Europene cu sprijinul financiar al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în 

Republica Moldova
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