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Cercetarea are loc ca parte a schemei de subvenționare a proiectului „Forumul ONG-urilor din Marea 

Neagră: Construirea capacității Organizațiilor Societății Civile pentru Cooperare Regională în 

regiunea Mării Negre”, implementat de Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru 

Dezvoltare din Ronia - FOND, cu sprijinul financiar al Uniunei Europene. 

Studiul de cercetare este activitatea centrală a proiectului „Instrumente digitale pentru cetățeni 

activi” derulat în parteneriat de Centrul pentru Resurse Civice - România, organizația Institutul 

„Frontiere Deschise” pentru Pace, Democrație și Dezvoltare - Armenia, Fundația „Agenția pentru 

Democrație Locală” - Armenia, „Agenția pentru democrație locală” - Georgia, „Agenția pentru 

democrație locală” Dnipropetrovsk - Ucraina. 

http://www.fondromania.org/
http://www.fondromania.org/
http://resursecivice.ro/
http://openbordersint.org/en/sample-page/home/
http://openbordersint.org/en/sample-page/home/
https://ldageorgia.ge/
https://www.facebook.com/groups/LDADnipro/
https://www.facebook.com/groups/LDADnipro/
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Cercetarea Instrumente digitale pentru cetățeni activi își propune să înțeleagă modul în care 

organizațiile societății civile din regiunea Mării Negre utilizează instrumentele digitale pentru a 

progresa în misiunea lor, pentru a-și gestiona resursele (umane, financiare etc.) și pentru a sensibiliza 

donatorii și beneficiarii, atât înainte, cât și în timpul pandemiei COVID-19. 

Interesul pentru acest subiect vine într-un moment în care utilizarea internetului și a tehnologiilor 

crește exponențial, în timp ce rețelele de socializare și instrumentele digitale sunt utilizate pentru a 

crea noi forme de participare și pentru capacitatea indivizilor de a acționa independent. În același 

timp, vine într-un moment în care, la nivel global, există un fenomen de decuplare cu politica formală 

și modalitățile tradiționale de participare, deoarece cetățenii sunt mai susceptibili în procesul de a se 

simți deziluzionați cu modul în care guvernul ascultă de părerile lor în dezbaterile politice1. În plus, 

în ceea ce privește procesele electorale, datele au arătat deja că doar 60% din toți cetățenii votează 

întotdeauna, situația fiind și mai îngrijorătoare în rândul tinerilor - doar 44% dintre aceștia votând (cu 

vârste cuprinse între 18 și 29 de ani)2. În plus, din cauza pandemiei globale COVID-19, o perioadă în 

care întreaga lume a devenit dependentă de utilizarea tehnologiei și a fost forțată să lucreze și să 

studieze de la distanță, lacunele în ceea ce privește competențele și instrumentele digitale au devenit 

și mai vizibile, forțând organizațiile societății civile (OSC) să își testeze reziliența în adaptarea la 

noile circumstanțe. 

În acest context, cercetarea actuală caută să completeze unele lacune existente, sprijinind înțelegerea 

modului în care OSC-urile și activiștii folosesc instrumentele digitale pentru a-și promova cauzele, 

oportunitățile și obstacolele întâmpinate, înainte și în timpul pandemiei COVID-19, concentrându-se 

în mod deosebit asupra OSC-urilor care lucrează în patru țări din Marea Neagră: Armenia, Georgia, 

România și Ucraina. 

I. Principalele concluzii și recomandări

a. Principalele concluzii – secțiunea reflectă constatările întregii cercetări efectuate prin intermediul

a trei instrumente principale: analiza cercetării secundare, date cantitative obținute printr-un sondaj

online și date calitative obținute prin grupurile țintă și interviuri scrise. Analiza completă a datelor

obținute poate fi găsită în detaliu în secțiunea II.  Principalele constatări ale cercetării.

Pandemia ca un catalizator pentru ca un catalizator pentru digitalizarea OSC 
Pandemia COVID-19 a avut un impact incontestabil asupra accelerării digitalizării pentru întreaga 

societate, OSC-urile fiind la fel de afectate de aceasta. Există un mare consens că pandemia a sporit 

importanța activismului online și digitalizarea proceselor politice, permițând în același timp 

organizațiilor să descopere noi resurse pentru a-și promova cauza. Privind spre o societate post-

pandemică, reprezentanții OSC și-au exprimat dorința de a continua să utilizeze noile instrumente 

digitale pe care le-au descoperit, probabil integrate într-o abordare hibridă, în care lumile online-

offline sunt amestecate. 

Rețele de socializare și platformele de productivitate  

OSC-urile Mării Negre au o preferință puternică pentru utilizarea Facebook (99%) ca principală 

platformă de socializare și Zoom (94%) ca principală platformă de productivitate. Alte platforme de 

1 1 OECD (2019), “Society at a Glance 2019”. Retrieved from https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-

2019_soc_glance-2019-en 
2 UN (2016), “Youth Civic Engagement”. Retrieved from https://www.un.org/development/desa/youth/wp-

content/uploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf

https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2019_soc_glance-2019-en
https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/society-at-a-glance-2019_soc_glance-2019-en
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf
https://www.un.org/development/desa/youth/wp-content/uploads/sites/21/2018/12/un_world_youth_report_youth_civic_engagement.pdf
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socializare care câștigă aderență în rândul OSC-urilor din regiune sunt YouTube, WhatsApp, 

Instagram și Viber. În ceea ce privește platformele de productivitate, variantele Google și Microsoft 

sunt cele mai utilizate. 

Utilizarea rețelelor de socializare și instrumentelor digitale 

OSC-urile din regiune se implică activ cu diverse instrumente digitale în trei scopuri principale: 

managementul organizațional (interacțiunea cu membrii organizației, gestionarea activității interne, 

organizarea activităților, recrutarea de noi membri/voluntari), informarea externă (inițiative de 

sensibilizare, promovarea activității acestora, coordonarea cu partenerii) și schimbările sociale 

(contribuția la consultări publice, interacțiunea cu factorii de decizie, semnarea petițiilor electronice). 

Cu toate acestea, se pot observa provocări notabile în utilizarea platformelor digitale pentru 

organizarea sau participarea la un protest, organizarea unui proces de bugetare participativă, dar și în 

strângerea de fonduri pentru cauza lor. Provocările legate de utilizarea platformelor digitale în scopuri 

specifice ar putea fi legate de noua experiență relativă a OSC-urilor din Marea Neagră cu instrumente 

digitale în general, dar și de lipsa unor instrumente relevante care să permită o implicare semnificativă 

în activitățile menționate mai sus. 

Competențe digitale  

OSC-urile din regiune recunosc ca principal obstacol în utilizarea deplină a instrumentelor digitale 

lipsa mijloacelor de informare în masă și a competențelor digitale. Provocarea a fost observată atât 

pentru personalul OSC, cât și pentru beneficiari. Forțați de pandemie, multe OSC-uri au fost nevoite 

să își îmbunătățească cunoștințele și competențele legate de instrumentele digitale pentru a-și putea 

continua activitatea și pentru a se adapta la realitățile online. Lipsa competențelor și resurselor 

necesare, la începutul pandemiei, a creat o serie de blocaje care au forțat adesea OSC-urile să își 

înceteze activitățile sau să le amâne pentru perioade mai lungi.  

Deși se poate presupune că, la un an de la pandemie, situația s-a îmbunătățit, pe baza datelor 

secundare, se poate observa că există diferențe semnificative între competențele digitale de bază și 

cele mai avansate, acestea din urmă fiind încă subdezvoltate. În același timp, participanții la prezenta 

cercetare au menționat dificultățile de a profita pe deplin de oportunitățile digitale – chiar dacă mulți 

dintre ei au început să utilizeze rețele de socializare pentru a-și promova cauza, ei se confruntă în 

continuare cu provocări în a ajunge la publicul relevant sau a se angaja în campanii eficiente de 

promovare online. Din perspectiva beneficiarilor, OSC-urile s-au confruntat cu probleme serioase în 

implicarea cetățenilor (de la persoanele în vârstă la cei foarte tineri) care aveau puține cunoștințe 

despre instrumentele digitale, mulți dintre ei având nevoie de asistență din partea altor utilizatori mai 

experimentați. 

OSC-urile și dezvoltarea de instrumente digitale 

Pe baza datelor cantitative și calitative, aproximativ o treime dintre OSC-uri au menționat dezvoltarea 

platformelor digitale și doar 13% au declarat că au participat la un eveniment de tip hackathon. 

Situația este, cel mai probabil, legată de nivelul competențelor digitale în rândul membrilor OSC și 

de lipsa experiențelor anterioare cu instrumentele digitale. Cu toate acestea, regiunea beneficiază, de 

asemenea, de abilități importante, prezentate în diferite exemple în care organizațiile s-au mobilizat 

pentru a crea noi platforme digitale care să sprijine combaterea pandemiei COVID-19, să faciliteze 

interacțiunea dintre cetățeni și factorii de decizie, să sporească în general transparența informațiilor, 

deciziile publice și accesul la serviciile publice. Prezenta analiză include o scurtă colecție de practici 

ca sursă de inspirație. 

Accesul și inegalitățile digitale 

Accesul la internet și tehnologie rămâne o provocare structurală în regiunea Mării Negre, chiar dacă 

majoritatea țărilor au o conexiune destul de bună și la prețuri accesibile la internet (60 până la 80% 



Digital Tools For Active Citizens  

Pagina 4 

din populația care trăiește în Armenia, Georgia, România și Ucraina este conectată la internet), o 

mare parte a societății este încă deconectată și se pot observa diferențe importante între zonele rurale 

și urbane, precum și în rândul cetățenilor cu medii educaționale și economice diferite. Pandemia a 

scos la lumină aceste lacune digitale care arată cât de importante sunt astfel de investiții. 

Finanțare 

Sprijinul financiar pentru OSC-uri rămâne o preocupare majoră în Marea Neagră. Pe lângă 

deficiențele anterioare, pandemia a forțat OSC-urile să găsească soluții care necesitau costuri 

neplanificate. În timp ce instrumentele digitale aduc beneficii importante, multe dintre ele nu sunt 

disponibile gratuit, în special cele care sunt necesare organizațiilor profesionale. În acest context, 

OSC s-au confruntat cu noi provocări pentru a le asigura sustenabilitatea și, uneori, simpla 

continuitate a activităților lor. În plus, finanțarea activităților online este încă limitată, deoarece mulți 

donatori și instituții publice preferă finanțarea activităților tradiționale. 

Siguranță, supraveghere și încredere 

Odată cu adoptarea sporită a instrumentelor digitale, tot mai multe OSC-uri și cetățeni au supuși la 

riscuri din ce în ce mai mari, riscuri aduse de noile medii. Pe de o parte, siguranța și protecția online 

a datelor cu caracter personal au devenit o preocupare constantă pentru toate organizațiile care 

lucrează cu grupuri vulnerabile sau cu date sensibile. Pe de altă parte, supravegherea online, deși nu 

este o practică largă desfășurată în cele patru țări aflate în centrul cercetării, este încă o realitate în 

multe dintre ele, iar pandemia COVID-19 a amplificat-o uneori. În acest context, activiștii civici o 

identifică ca pe o barieră semnificativă în implicarea în activități democratice prin intermediul 

instrumentelor digitale. Nu în ultimul rând, încrederea în instrumentele digitale este văzută ca o 

provocare generală – chiar și atunci când OSC-urile sunt motivate în implementarea de noi 

instrumente cu care se confruntă cu reticență din partea diverșilor beneficiari, atunci când vine vorba 

de strângerea de fonduri sau resurse (de exemplu, o campanie de crowdfunding prin intermediul unui 

canal de social media) sau chiar atunci când vine vorba de accesarea serviciilor sociale și psihologice. 

Bunăstarea mentală 

Pandemia a forțat, pentru prima dată, o viață în care mediu online era norma, adăugând astfel o 

presiune incredibilă pentru toată lumea care nu este complet echipată să folosească instrumente 

online. În acest context, OSC-urile nu au fost o excepție și, deoarece multe dintre ele nu aveau în 

organizația lor o strategie digitală, au trebuit să improvizeze și să ia decizii de moment, inclusiv prin 

presiuni asupra membrilor personalului lor pentru a se angaja într-un număr mare de activități online 

cu care nu erau obișnuiți. Schimbarea obiceiurilor a adus, de asemenea, o presiune considerabilă 

asupra bunăstării mentale a membrilor CSO și a voluntarilor, mulți dintre ei menționând epuizarea, 

oboseala crescută și dificultățile în a face față noii situații. 

B. Recomandări și soluții pentru politicile viitoare

Secțiunea se bazează pe principalele concluzii identificate și propune o serie de recomandări și soluții

pentru politicile și inițiativele viitoare. Pentru a aborda provocările care au apărut și pentru a face un

bilanț deplin al oportunităților digitale, documentul propune o serie de recomandări și soluții pentru

politicile și inițiativele viitoare care pot fi puse în aplicare de toate părțile interesate, la toate nivelurile

– locale, naționale, regionale, europene sau internaționale.

Consolidarea competențelor pentru OSC-uri 

Este necesar să se investească în inițiative care să sporească competențele și cunoștințele digitale ale 

OSC-urilor, sprijinindu-le pentru a maximiza impactul instrumentelor digitale și pentru a le adresa 

grupurilor țintă relevante, precum și pentru a spori eficiența campaniilor lor de promovare online. De 



Digital Tools For Active Citizens  

Pagina 5 

asemenea, ar trebui acordată o atenție deosebită dezvoltării competențelor digitale avansate (inclusiv 

programarea, marketingul digital, vizualizarea datelor) care ar permite sectorului neguvernamental 

să creeze platforme adaptate cauzelor lor. 

Strategii de transformare digitală 

Din cauza noului impuls adus de pandemia COVID-19, este nevoie de o abordare mai strategică a 

transformării digitale și de o mai bună înțelegere a mentalității care trebuie internalizată pentru a pune 

în aplicare strategii digitale de succes. Astfel de strategii sunt necesare în interiorul OSC-urilor, atunci 

când își planifică dezvoltarea organizațională, dar și la nivel societal.  

Din perspectiva OSC-urilor, este necesar să se planifice în avans care sunt instrumentele, resursele și 

competențele digitale necesare pentru a-și promova misiunea și să își adapteze mai bine metodologiile 

la realitățile online – chiar dacă în pandemie multe organizații au găsit modalități de a-și continua 

activitatea online, multe dintre acestea trebuie să își reevalueze procesele și să se asigure că totul se 

întâmplă ca parte a unui proces planificat și nu ca o reacție la factori externi (exemplu, pandemia).  

Din punct de vedere societal, orice strategie digitală publică trebuie să ia în considerare OSC-urile ca 

sector distinct, cu nevoi și probleme specifice. În plus, este necesar să se accelereze crearea de 

strategii de transformare digitală în toate țările, prin includerea tuturor grupurilor societății și prin 

propunerea de soluții personalizate la contexte specifice (de exemplu, să se investească în competențe 

digitale, în infrastructura internetului, să se dezvolte metodologii de predare a schimbărilor pentru 

învățarea online, să se sprijine platformele digitale cu sursă deschisă etc.). 

Asigurarea sustenabilității și rezilienței 

Având în vedere provocările cu care se confruntă OSC-urile în adaptarea activității lor la lumea online 

– costurile platformelor digitale, disponibilitatea limitată sau fără disponibilitate a finanțării pentru

activitățile online, lipsa de expertiză și orientare în tranziția către munca online, dificultățile pentru

bunăstarea mentală, problemele de siguranță online – devine necesar ca programele naționale și/sau

internaționale să sprijine actorii civici să își dezvolte în continuare capacitățile în continuarea

activităților online. Deși finanțarea este o problemă permanentă pentru sectorul neguvernamental,

donatorii și instituțiile publice trebuie să includă în schemele lor de finanțare noi

instrumente/priorități care să sprijine adaptarea la noile realități online, chiar și în urma pandemiei.

Ar trebui acordată o atenție deosebită OSC-urilor și grupurilor informale care activează în

comunitățile mai mici, în care practicile digitale sunt încă mai puțin populare.

Soluții de guvernare electronică 

Rolul platformelor publice digitale rămâne unul dintre cele mai importante atunci când analizăm 

impactul instrumentelor digitale asupra întregii societăți. Deși pandemia a afectat și a produs 

perturbări în sectorul public, OSC-urile și-au exprimat dorința ca aceste schimbări să continue și să 

se dezvolte în continuare. Având în vedere acest lucru, mai sunt încă pași importanți de făcut pentru 

a extinde serviciile digitale disponibile în toate țările analizate, inclusiv prin facilitarea accesului 

acestora la toate categoriile de vârstă și pentru mediile sociale. O nevoie deosebită a fost exprimată 

în dezvoltarea de noi instrumente de guvernare electronică care ar putea facilita implicarea cetățenilor 

în procesul decizional. 

Dialogul și cooperarea cu mai multe părți interesate 

În completarea recomandărilor privind strategiile de transformare digitală și soluțiile de guvernare 

electronică, necesitatea unui dialog cu mai multe părți interesate devine firesc pentru toate evoluțiile 

tehnologice. Orice discuție despre soluțiile digitale trebuie să țină cont de principiile originale care 

au fost în centrul internetului – un spațiu neutru, disponibil pentru toți, creat cu contribuția tuturor. În 

mod similar, evoluțiile digitale, la orice nivel (local, național, internațional), ar trebui să beneficieze 

de spații adecvate în care întreaga societate poate contribui (de la OSC-uri, la companii private, 
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experți tehnici, mediul academic sau cetățenii ordinari) – practici de inspirație pot fi preluate de la 

Forumul națiunii Unite privind guvernanța internetului3 și parteneriatul pentru guvernul deschis4. 

Promovarea celor mai bune practici 

Regiunea Mării Negre se caracterizează prin multe provocări, dar și printr-o cantitate incredibilă de 

talent și inovație. În acest cadru, o serie de bune practici merită să fie promovate și partajate în 

continuare între OSC-uri, dar și între instituțiile publice. Printre exemplele care s-au dovedit a fi de 

succes se numără: bugetarea participativă - o formă de participare a cetățenilor la care cetățenii sunt 

implicați în procesul de decizie a modului în care sunt cheltuiți banii publici; hackathoni - prin 

reunirea activiștilor civici, a comunităților de tehnologie, a sectorului de afaceri și a reprezentanților 

guvernului pentru a rezolva problemele sociale. 

Recomandările propuse sunt menite să fie un mod de a deschide o conversație pentru părțile interesate 

din întreaga regiune a Mării Negre, ele nu reprezintă o listă exhaustivă a nevoilor și problemelor 

OSC-urilor din regiune, ci mai degrabă pași importanți care se bazează pe lecțiile învățate înainte și 

în timpul pandemiei. 

II. Principalele constatări ale cercetării

Metodologia cercetării a inclus 3 instrumente, axate pe principalele țări implicate în proiect - 

Armenia, Georgia, România, Ucraina: 

1. O cercetare documentară – bazată pe analize secundare, inclusiv date oficiale, studii conexe

și alte publicații, la nivel european și internațional, acolo unde există. 

2. O cercetare calitativă - bazată pe grupuri țintă și interviuri scrise cu părțile interesate

relevante din toate țările participante (18 membri ai OSC implicați) 

3. O cercetare cantitativă - bazată pe un sondaj online, distribuit în toate țările participante, în

special în rândul reprezentanților OSC (162 de răspunsuri primite) 

1. Prezentare generală bazată pe cercetarea documentară

Această secțiune, bazată pe cercetarea documentară, oferă o imagine de ansamblu a dinamicii dintre 

Internet, tehnologie și participare civică, încercând să transmită o imagine a ceea ce este interacțiunea 

dintre implicarea civică și noul peisaj digital. Pentru a avansa înțelegerea activismului digital, în 

scopul prezentei cercetări, această secțiune se bazează pe descrierea activismului civic digital ca 

"repertoriu de practică care intră sub incidența "cetățeniei digitale", și care presupune și necesită 

"alfabetizare digitală"5.  

Internetul a fost un element care a schimbat ordinea pentru întreaga societate, crescând exponențial 

de la crearea World Wide Web în 1990 la conectarea a 4,1 miliarde de oameni la nivel mondial în 

3 Internet Governance Forums is a UN initiative, a global multistakeholder platform that facilitates the discussion of public policy issues pertaining to 

the Internet. Source https://www.intgovforum.org/multilingual/ 
4 The Open Government Partnership is a multilateral initiative that aims to secure concrete commitments from national and sub-national governments 

to promote open government, empower citizens, fight corruption, and harness new technologies to strengthen governance. Source 

https://www.opengovpartnership.org/
5 Youth Civic Engagement, UNICEF 2020, p. 7

https://www.intgovforum.org/multilingual/
https://www.opengovpartnership.org/
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2019 - 53,6% din populația globală6. În același timp, un raport7 din 2017 evidențiază diferențele între 

generații - 71 % dintre tineri fiind conectați la internet (semnificativ mai mult decât populația totală 

globală). Adăugând la aceasta, începând cu începutul anilor 2000, rețelele de socializare au început 

să joace un rol esențial în lumea internetului, precum și - din iulie 2020, 3,96 miliarde de oameni le 

folosesc la nivel mondial8.  

Împreună cu dezvoltarea internetului, au apărut noi oportunități și provocări, pe de o parte, o nouă 

generație de cetățeni a fost împuternicită prin intermediul noilor instrumente digitale, pe de altă parte, 

decalajele regionale și globale au crescut pe măsură ce conectivitatea a jucat un rol semnificativ, iar 

aproape jumătate din populație nu participă încă la lumea online. Datorită acestor noi circumstanțe, 

experții au analizat în profunzime fenomenul decalajului digital, căutând modele și soluții care ar 

putea limita impactul acestuia. În timp ce una dintre cele mai vizibile dimensiuni ale decalajului 

digital este accesul la tehnologie și internet, experții au adus în atenție o imagine mai complexă, 

inclusiv trei niveluri diferite de diviziuni digitale9: 

 Primul nivel de diviziune – lacunele în ceea ce privește accesul la tehnologia materială (în ceea

ce privește faptul că aproape jumătate din populația lumii nu este încă conectată, extinderea

internetului variază de la o regiune la alta, diferențele rural-urban sunt încă notabile)

 Al doilea nivel de diviziune – lacunele în ceea ce privește competențele și practicile (legate de

modul în care cetățenii utilizează diverse funcții ale tehnologiei și internetului – de exemplu,

consumatori vs. creatori de conținut; utilizarea software-ului de bază vs. codificare; de

asemenea, activiștii digitali cu competențe mai avansate ar putea înțelege și utiliza algoritmi

mai buni de social media pentru a obține o mai mare expunere a conținutului)

 Al treilea nivel de diviziune – lacunele care provin din utilizarea tehnologiei (legate de

dimensiunea socioeconomică în care cetățenii interacționează diferit cu internetul și tehnologia,

în funcție de nivelul lor de educație, statutul veniturilor - corelând cu diferențele de utilizare în

funcție de gen).

După cum s-a observat mai sus, disponibilitatea de a utiliza sau de a dezvolta tehnologii digitale este 

foarte mult legată de nivelul competențelor digitale pe care le au toți cetățenii. Din acest punct de 

vedere, este important să fim conștienți de faptul că, în prezent, nu există o abordare unică a 

competențelor/aptitudinilor digitale, un raport UNESCO din 2018 a identificat 47 de țări în care sunt 

adoptate cadre specifice de alfabetizare digitală. Cu toate acestea, Uniunea Internațională a 

Telecomunicațiilor (UIT) a oferit o definiție generală a competențelor digitale ca un proces continuu 

grupat în trei niveluri: competențe de bază (permite cetățenilor să funcționeze la un nivel minim în 

societate, inclusiv interacțiunea și accesarea serviciilor guvernamentale), competențe intermediare 

(permite cetățenilor să utilizeze tehnologia într-un mod mai semnificativ, inclusiv prin producerea și 

analizarea critică a conținutului) și competențe avansate (cele necesare specialiștilor în TIC). 

Adăugând la toate provocările create de însăși prezența tehnologiei, din cauza unei crize de sănătate 

globale fără precedent din 2020, au apărut noi oportunități și provocări în ceea ce privește accesul la 

internet și tehnologie. Pe de o parte, a venit atunci când aproape jumătate din populația globală nu 

era conectată, pe de altă parte, chiar și în cazurile în care a existat conectivitatea (cel puțin într-o 

anumită măsură), reziliența serviciilor digitale și a oportunităților de lucru a fost puternic testată. 

6 International Telecommunications Union (2019). “Measuring digital development: Facts and figures 2019”. Retrieved from 

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx 
7 International Telecommunication Union. (2017). “ICT Facts and Figures”. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf 
8 DataReportal (2020). “Global Social Media Overview”. Retrieved from https://datareportal.com/social-media-users
9 A. Lombana (2017). Retrieved from https://andreslombana.net/blog/2017/07/30/artificial-intelligence-ai-and-the-evolution-of-digital-divides/

https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/facts/ICTFactsFigures2017.pdf
https://datareportal.com/social-media-users
https://andreslombana.net/blog/2017/07/30/artificial-intelligence-ai-and-the-evolution-of-digital-divides/
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Datele preliminare, colectate în timpul sau imediat după măsurile de blocare, impuse de pandemia 

COVID-19, indică faptul că: 

 Utilizarea internetului a crescut cu cel puțin 50%. Pe măsură ce județele au avansat mai mult

în pandemie, navigarea pe internet a crescut cu 70% și implicarea social media cu 61% peste

ratele normale de utilizare (Kantar, 202010).

 La apogeul blocării, aproximativ 1,6 miliarde de elevi au fost afectați - 91,3% dintre cursanții

înscriși la nivel mondial (Monitorizarea globală a închiderii școlilor de către COVID-19,

202011)

Pe baza anexei referitoare la sondajul de guvernare electronică al ONU ca răspuns în fața COVID-

19, există o imagine de ansamblu a modului în care guvernele s-au mobilizat pentru a ajunge la 

cetățeni, atât prin intermediul site-urilor oficiale, cât și prin intermediul rețelelor de socializare. 

Raportul evidențiază exemple de instituții publice care colaborează cu influenceri ai rețelelor de 

socializare pentru a sensibiliza publicul cu privire la fenomenul COVID-19. 

"Pandemia COVID-19 a subliniat importanța tehnologiei, dar și rolul esențial al unui guvern 

eficient, incluziv și responsabil. Eforturile guvernului în implementarea noilor tehnologii ar 

trebui să fie însoțite de îmbunătățirea politicilor de protecție a datelor și de incluziune 

digitală, precum și de consolidarea capacităților politice și tehnice ale instituțiilor publice." 

(Sondaj privind guvernarea electronică a ONU 2020)  

1.1. OSC-urile, comunitățile online și puterea instrumentelor digitale 

În sectorul societății civile utilizarea internetului, în special a social media (rețelelor de socializare) a 

fost remarcată la începutul anilor 2000, când în întreaga lume multe mișcări sociale și organizații de 

promovare au început să folosească platforme precum Facebook și Twitter pentru a-și promova 

mesajul, a se angaja cu adepții și a mobiliza susținătorii. 

Revoluția Portocalie ucraineană din 2004 este considerată de către academicieni una dintre primele 

mișcări din istorie care urmează să fie organizată în mare măsură online. Deși întreaga mișcare nu 

poate fi atribuită instrumentelor online, o serie de tehnologii au fost utilizate la scară largă pentru o 

acțiune civică. La acea vreme, internetul și SMS-urile individuale erau folosite de cetățeni pentru a 

păstra legătura și a se organiza, dar și pentru a ține legătura cu monitorizarea spațiilor desemnate de 

monitorizare a alegerilor. Înainte de Revoluție și mișcarea ucraineană importantă, care au fost create 

în jurul instrumentelor online, Maidan "un grup din lumea reală de avocați pro-democrație care a 

folosit internetul ca un instrument pentru a sprijini organizația lor (...) au folosit panourile de mesaje 

online pentru a amplifica discursul și pentru a păstra legătura cu membrii (...) variind de la umor la 

sfaturi practice pentru activiști12". 

Chiar dacă Internetul a oferit noi instrumente pentru OSC și activiști, accesul la internet este încă 

departe de un acces universal de bază și, în timp, guvernele mai puțin democratice au descoperit noi 

tactici despre cum să limiteze puterea internetului privind informarea sau chiar de a o folosi în 

propriile lor scopuri politice. În ultimii 10 ani, guvernele și-au folosit puterea pentru a restricționa 

accesul la internet, fie în timpul demonstrațiilor majore, fie în alte circumstanțe în care guvernele au 

considerat astfel de decizii "necesare" pentru a deconecta cetățenii de la evenimente majore (inclusiv 

10 Kantar (2020). “COVID-19 Barometer: Consumer attitudes, media habits and expectations”. Retrieved from 

https://www.kantar.com/en/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-Barometer-Consumer-attitudes-media-habits-and-expectations
11

UNESCO (2020), “COVID-19 Impact on Education”. Retrieved from https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/ 
12 J. Goldstein, Berkman Center for Internet & Society at Harvard University (2007), The Role of Digital Networked Technologies in the Ukrainian

Orange Revolution. Retrieved from https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Goldstein_Ukraine_2007.pdf

https://www.kantar.com/en/Inspiration/Coronavirus/COVID-19-Barometer-Consumer-attitudes-media-habits-and-expectations
https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/
https://cyber.harvard.edu/sites/cyber.law.harvard.edu/files/Goldstein_Ukraine_2007.pdf
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în timpul COVID-19). Pe baza raportului Libertatea Net 202013 , libertatea internetului a scăzut pentru 

al zecelea an consecutiv. 2020 a fost o perioadă deosebit de gri, deoarece unii lideri politici au folosit 

pandemia globală ca scuză pentru a impune mai multe restricții privind internetul și pentru a pune în 

aplicare noi măsuri de supraveghere. Raportul menționează că primele 3 țări aflate în declin din 

perspectiva libertății internetului sunt Myanmar, Kârgâzstan și India, pe de altă parte una dintre țările 

din regiunea Mării Negre - Ucraina este menționată ca fiind una dintre țările care se confruntă cu 

unele dintre cele mai mari îmbunătățiri din cauza deciziilor luate, una dintre ele fiind eliminarea 

cerințelor de acordare a licențelor de telecomunicații care au fost asociate în trecut cu corupția. 

Aceasta a abandonat în mare măsură practicile anterioare de blocare administrativă a site-urilor web.". 

1.2. O prezentare generală regională 

a. Conectivitate și abilități digitale

Atunci când ne uităm la procentul total de persoane care utilizează Internetul14 (Figura 1) - ca procent 

din populația totală, nu există diferențe semnificative între țări, cu toate țările care au cea mai mare 

parte a populației lor conectat la Internet și  la canale de social media (rețele de socializare), și în 

general performante mai bine decât media globală. 

Țara Utilizatori internet Utilizatori activi pe rețele de 

socializare 

Global 4.54 bilioane 

59% 

3.8 bilioane 

49% 

Armenia 1.92 milioane 

65% 

1.50 milioane 

51% 

Georgia 2.70 milioane 

68% 

2.70 milioane 

68% 

România 15.35 milioane 

80% 

11 milioane 

57% 

Ucraina 27.46 milioane 

63% 

19 milioane 

43% 
Figura 1. Analiză pe țări pentru utilizatorii de internet și social media (rețele de socializare) (2020).  

Procentele reprezintă procentul de utilizatori din populația totală. Sursa https://datareportal.com/ 

În ceea ce privește diferențele dintre accesul la internet și tehnologie în zonele rurale și urbane, datele 

arată că există încă diferențe semnificative, zonele urbane oferind mai multe oportunități. Figura de 

mai jos (figura 2)15 arată că atât Europa, cât și regiunile CSI au performanțe mai bune decât media 

globală, dar și mai bune decât toate celelalte regiuni. În ciuda acestei performanțe globale, diferențele 

dintre zonele rurale-urbane ridică o serie de întrebări legate de mijloacele, oportunitățile și 

competențele de participare pentru toți cetățenii, precum și de riscul de a-i lăsa în urmă pe cei care 

sunt deja dezavantajați, în special în contextul tehnologiilor de dezvoltare rapidă.  

13 Freedom House (2020). Freedom of the Net 2020 report. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-

shadow 

14 Source https://datareportal.com/, Digital 2020 national reports.
15 ITU (2020). “Measuring digital development: Facts and figures 2020”. Retrieved from https://www.itu.int/en/ITU-

D/Statistics/Pages/facts/default.aspx

https://datareportal.com/
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow
https://datareportal.com/
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
https://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/facts/default.aspx
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Figura 2.  Procentul persoanelor care au acces la internet și calculatoare, pe criterii urbane și rurale. 

Sursa UIT "Măsurarea dezvoltării digitale: Fapte și cifre 2020"

În ceea ce privește competențele digitale (figura 3)16, regiunile Europa și CSI se clasează printre 

regiunile de top cu cele mai mari procente de competențe digitale de bază17 – Europa peste 60 %, CSI 

la 50 %, cu unele diferențe mai semnificative în ceea ce privește competențele standard18 și 

avansate19, deoarece CSI are performanțe mai scăzute. 

Figura 3. Procentul de persoane cu competențe TIC (2017). Sursa ITU “Measuring the Information Society Report Volume”

b. Libertatea privind Internetul

Pe baza raportului Libertatea privind Internetul 202020 care analizează trei dintre cele patru țări 

menționate în prezentul raport (Armenia, Georgia, Ucraina), se pot trage următoarele concluzii: 

16 ITU (2018). “Measuring the Information Society Report Volume”. Retrieved from https://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI 
17

Ibidem. Basic digital skills refer to computer-based activities such as copying or moving a file or folder, using copy and paste tools to duplicate or 

move information within a document, sending e-mails with attached files, and transferring files between a computer and other devices. 
18

Ibidem. Standard digital skills refer to computer-based activities such as using basic arithmetic formula in a spreadsheet; connecting and installing 

new devices; creating electronic presentations with presentation software; and finding, downloading, installing and configuring software. 
19

Ibidem. Advanced digital skills refer to computer-based activities such as writing a computer program using a specialized programming language. 
20 Freedom House (2020). Freedom of the Net 2020 report. Retrieved from https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-

shadow 

https://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI
https://www.itu.int/pub/D-IND-ICTOI
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow
https://freedomhouse.org/report/freedom-net/2020/pandemics-digital-shadow
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Armenia – cu un scor de 75 din 100 este considerată a avea acces gratuit la internet și se 

îmbunătățește continuu de la Revoluția de Catifea din 2018. Utilizatorii de Internet nu se confruntă 

cu restricții privind accesarea conținutului online și nu se confruntă, de obicei, cu sancțiuni legale sau 

de altă natură pentru activitățile lor online. De asemenea, nu există niciun indiciu că guvernul a închis 

accesul la internet, iar controlul infrastructurii internetului din Armenia este descentralizat.  

Cu toate acestea, în primele zile ale epidemiei COVID-19, oficialii au cenzurat unele companii de 

mass-media de știri online și utilizatorii individuali de social media – s-a raportat că poliția a cenzurat 

articole de știri online care conțin informații neoficiale despre COVID-19. O altă provocare întâlnită 

este legată de rolul guvernului în colectarea unor metadate de pe dispozitivele mobile ale utilizatorilor 

în scopul urmăririi contactelor, atrăgând atenția în rândul activiștilor pentru confidențialitate - în 

această notă raportul menționează, de asemenea, că, în ianuarie 2020, Parlamentul a adoptat 

amendamente la legislația care reglementează activitățile de aplicare a legii și de informații care au 

autorizat poliția să caute și să obțină mandate de interceptare a telefoanelor în scopuri de 

supraveghere. 

Georgia – cu un scor de 75 din 100 este considerată a avea acces gratuit la internet și o libertate 

digitală destul de puternică, fără îmbunătățiri notabile recente. Chiar dacă accesul la Internet a crescut 

în ultimii ani, mulți utilizatori s-au plâns de calitatea slabă a conexiunilor, în special în timpul 

pandemiei COVID-19. În general, conținutul online nu este supus cenzurii, iar solicitările guvernului 

de eliminare a conținutului online sunt rare, un avantaj important fiind dat de faptul că rețelele de 

internet sunt descentralizate, fiind deținute și operate de companii private.  

Deși guvernul nu intervine în cenzura publică a comunicațiilor online, în cursul anului 2020 există 

semne că pro-guvern și alți actori politici interni au încercat să manipuleze conținutul online pentru 

a influența opinia publică, în special în timpul crizelor politice – se pare că în aprilie 2020, Facebook 

a eliminat sute de conturi, grupuri și pagini de Facebook și Instagram care păreau a fi afiliate 

partidului de guvernământ Georgian Dream și partidului de opoziție Mișcarea Națională Unită. 

Rețelele au fost doborâte pentru implicarea în "comportament neautentic coordonat"21. 

Ucraina – cu un scor de 61 din 100 este considerată a avea un internet parțial gratuit la internet, dar 

după alegerile din 2019 s-au observat schimbări pozitive în noul guvern, care, printre altele, a 

întrerupt practicile anterioare de blocare a site-ului administrativ și a retras unele proiecte de legi care 

ar fi putut limita libera exprimare online. Cu toate acestea, potrivit surselor, a fost anunțată o nouă 

propunere legislativă care reglementează dezinformarea, inițiativa ar obliga utilizatorii să 

împărtășească informațiile exclusive pe care le-au verificat mai întâi, creând în același timp un 

organism de stat cu puteri vaste de a elimina conținutul. 

În timpul COVID-19 guvernul a evitat în mare parte măsuri majore de cenzură online sau încălcări 

ale vieții private. Cu toate acestea, utilizatorii de Internet ucraineni au experimentat, de asemenea, 

unele forme de cenzură de la platforme, cum ar fi Facebook - ca unele OSC-uri au identificat că 

conținutul legitim a fost blocat pe nedrept din cauza politicilor dure pe care compania le-a pus în 

aplicare împotriva conținutului politic sponsorizat, ca parte a eforturilor sale de a lupta împotriva 

dezinformării22. 

În general, există încă unele amenințări sistemice la adresa libertății internetului care rămân în 

Ucraina, inclusiv manipularea conținutului și persecuția juridică continuă a utilizatorilor pentru 

21 Civil.ge (2020). “Facebook Removes Hundreds of Inauthentic Pages, Accounts in Georgia”. Retrieved from https://civil.ge/archives/350217
22 Privacy International (2019). “Truth exists but you have to find it’: Fighting disinformation on Facebook in Ukraine”. Retrieved from 

https://privacyinternational.org/long-read/2822/truth-exists-you-have-find-it-fighting-disinformation-facebook-ukraine

https://civil.ge/archives/350217
https://privacyinternational.org/long-read/2822/truth-exists-you-have-find-it-fighting-disinformation-facebook-ukraine
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discursuri online care pot fi protejate în conformitate cu standardele internaționale privind drepturile 

omului. O problemă majoră care persistă în peisajul ucrainean este subliniată de comentatorii plătiți 

și „fabricile de troli” care au crescut continuu în sfera publică online, activități desfășurate de obicei 

prin intermediul rețelelor de conturi automate de social media sau roboți. Chiar dacă se cunosc puține 

lucruri despre funcționarea acestor firme și impactul lor real asupra discuțiilor și opiniilor publice, 

unele rapoarte de investigație sugerează că mulți actori politici ucraineni angajează companii de 

relații publice și grupuri de trolling pentru a-și susține reputația sau pentru a-și hărțui adversarii 

online. 

Romania – este singura țară din prezenta analiză care nu este inclusă în raportul Libertatea privind 

Internetul, cu toate acestea, în calitate de membru al Uniunii Europene, practicile sale digitale sunt 

monitorizate de Comisia Europeană în diverse alte rapoarte. Până în prezent, nu există nici un indiciu 

că practicile guvernului au cenzurat structural sau au încercat în orice fel limitarea expresiei online. 

Cu toate acestea, în primele zile ale răspunsului COVID-19 guvernul a inclus printre prerogativele 

sale dreptul de a cenzura orice "informații false" în mass-media sau online legate de virusul COVID-

19, se pare ca un efort de a combate dezinformarea23. După adoptarea legislației, o serie de site-uri 

web au fost blocate, dar din cauza reacțiilor rapide ale mass-mediei și ale OSC, măsurile au fost 

retrase și de atunci nu s-au mai luat alte măsuri. Chiar dacă în trecut au existat inițiative ale unor 

proiecte legislative care propuneau o formă de cenzură, în România nu există în prezent nicio lege 

care să permită acest lucru, nici alte practici care ar putea sugera astfel de activități. În ultimii ani, Se 

știe că Facebook a blocat o serie de conturi românești – unele aparținând unei rețele de grupuri afiliate 

politic, despre care se spune că manipulează opinia publică (în martie 201924), altele blocate complet 

aleatoriu, din cauza diverșilor algoritmi care erau în vigoare la acea vreme (2017-2018 25). 

2. Constatări din cercetările cantitative și calitative

Un chestionar online a fost disponibil în cursul lunii martie 2021, pe baza a zece întrebări principale, 

inclusiv unele detalii demografice, și a fost pus la dispoziție în limbile engleză și rusă (a se vedea 

anexa 1). Au fost primite în total 162 de răspunsuri, dintre care 133 au fost finalizate cu cel puțin 70 

%.  Prezentul raport se bazează pe analiza celor 133 de răspunsuri.  

Informațiile sondajului au fost completate de un set de date calitative colectate prin intermediul 

grupurilor țintă și un interviu scris de la 18 reprezentanți ai OSC din regiunea Mării Negre, activând 

în cele 4 țări principale ale cercetării: Armenia, Georgia, România și Ucraina. Participanții la 

cercetarea calitativă sunt reprezentanți cu experiență ai OSC, provenind din diferite regiuni 

geografice și din diferite tipuri de organizații (a se vedea anexa 2) pentru lista completă a persoanelor 

intervievate). 

Notă privind limitările: pe măsură ce cercetarea a avut loc în timpul pandemiei COVID-19, o perioadă 

în care utilizarea instrumentelor digitale a fost sporită forțat, dar și provocările în adaptarea la noua 

situație au fost destul de neprevăzute, percepțiile respondenților ar fi putut fi influențate de 

evenimentele recente. În plus, datele colectate prin sondaj și interviuri oferă perspective calitative 

asupra activității OSC din regiune, cu toate acestea nu urmărește să furnizeze un eșantion 

reprezentativ pentru niciuna dintre țările incluse, nici pentru întreaga regiune. 

Profilul respondenților la sondaj 

23 Law 195/16.03.2020, article 54. Retrieved from http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223831
24 Facebook removes Romanian accounts that shared partisan news in support of the ruling party” (2019). Retrieved from https://www.romania-

insider.com/facebook-removes-accounts-romania
25 PressOne (2018). “De ce blochează Facebook conturi în România și ce se întâmplă când ești blocat”. Retrieved from https://pressone.ro/de-ce-

blocheaza-facebook-conturi-in-romania-si-ce-se-intampla-cand-esti-blocat

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/223831
https://www.romania-insider.com/facebook-removes-accounts-romania
https://www.romania-insider.com/facebook-removes-accounts-romania
https://pressone.ro/de-ce-blocheaza-facebook-conturi-in-romania-si-ce-se-intampla-cand-esti-blocat
https://pressone.ro/de-ce-blocheaza-facebook-conturi-in-romania-si-ce-se-intampla-cand-esti-blocat


Digital Tools For Active Citizens  

Pagina 13 

Detalii demografice 

Distribuția țărilor - sondajul a fost deschis tuturor țărilor din Marea Neagră, dar majoritatea 

respondenților au venit din Georgia (33,08%), Armenia (18,80%), România (18,80%) Ucraina 

(17,29%). Alte procente mai mici au fost reprezentate de răspunsurile din Partea Moldovei (7,52%), 

Azerbaidjan (1,50%), Federația Rusă (1,50%), Bulgaria (0,75 %) Turcia (0,75%). 

Distribuția vârstei - pe baza datelor demografice generale, majoritatea respondenților aparțin grupei 

de vârstă 35-55 ani (42,86%) urmată de grupa de vârstă 25-34 ani (25,56%), 55+ (17,29%), 18-24 

(12,03%), <18 (2,26%). 

Profil civic 

Marea majoritate a respondenților sunt lideri sau membri fondatori ai unui ONG sau ai unei mișcări 

sociale (58%). Alte roluri includ: 35% lucrează pentru un ONG, 21% voluntari pentru un ONG sau o 

mișcare socială, și doar 9% s-au identificat ca activiști civici individuali (nu fac parte dintr-o mișcare 

organizată). Mai puțin de 1% din răspunsuri au menționat roluri precum cercetători, jurnaliști sau 

angajați ai organizațiilor internaționale. În ceea ce privește comunitățile online - 17% dintre 

respondenți au declarat că sunt activi într-o comunitate online care se ocupă cu probleme sociale / 

politice în timp ce doar 4% menționează coordonarea unei astfel de comunități. 

Atunci când se analizează domeniul de activitate al organizațiilor în care sunt activi respondenții, cea 

mai mare pondere este reprezentată de educație (59%), urmată îndeaproape de drepturile omului și 

de justiția socială (54%) și activități pentru tineri (52%). Clasamentul complet al subiectelor în care 

respondenții au menționat că sunt implicați poate fi văzut în Figura 4. 
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Figura 4. Răspunsurile la sondajul online referitor la domeniul de acțiune al OSC-urilor angajate 

În general, se poate observa că atât respondenții la sondaj, cât și participanții la grupurile țintă și 

interviuri sunt membrii cu experiență ai OSC, care ocupă funcții de conducere și/sau posturi plătite 

în organizațiile lor respective. Diversitatea domeniilor în care lucrează permite o bună imagine de 

ansamblu a sectorului neguvernamental din regiunea Mării Negre. În același timp, numărul scăzut de 

membri ai OSC care se identifică ca parte a unei comunități online arată că activitățile online și 

tradiționale sunt încă separate, indicând, eventual, că comunitățile online sunt fie tratate de anumiți 

membrii ai organizației, fie că comunitățile online sunt create în mare parte în jurul evenimentelor și 

nu la fel de complementare activității de zi cu zi 

2.1. Social media (Rețelele de socializare) și instrumente digitale 

Pe baza datelor cantitative și calitative, raportul analizează care sunt cele mai utilizate platforme de 

social media și de productivitate, care sunt principalele activități pentru care sunt utilizate, inclusiv 

prin analizarea diferențelor înainte sau în timpul pandemiei, care sunt principalele obstacole și 

oportunități pe care OSC le identifică în utilizarea acestor platforme. În cele din urmă, cercetarea 

reflectă impactul pandemiei COVID-19 și asupra modului în care OSC-urile percep schimbările în 

utilizarea tehnologiei într-o societate post-pandemie. 

a. Platformele Social media (Rețelele de socializare)

Atunci când ne uităm la care sunt cele mai frecvent utilizate platforme de social media de către OSC-

urile din regiunea Mării Negre, cea mai des menționată este, de departe, Facebook, pentru toate 
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grupele de vârstă, în toate țările implicate. Figura 5 oferă o imagine de ansamblu asupra utilizării 

rețelelor de socializare în regiune, deoarece aceleași platforme au fost confirmate atât în cadrul 

anchetelor, cât și în interviuri/grupuri de lucru, fără diferențe majore. În timp ce Facebook este 

platforma de completare pentru toate segmentele de public, OSC-urile din regiune menționează că 

tinerii au o preferință mai puternică pentru alte platforme, cum ar fi Instagram, YouTube sau Tik Tok, 

și chiar dacă utilizarea Tik Tok în regiune este destul de scăzută, unele OSC-uri o identifică ca pe un 

instrument pe care l-ar putea folosi mai mult în inițiativele viitoare. 

Figura 5. Răspunsurile la sondajul online referitor la cea mai utilizată platformă (platforme) de social media utilizată (utilizate) 

b. Platformele de productivitate

Atunci când am analizat care sunt cele mai utilizate platforme de productivitate de către OSC, 

rezultate similare sunt identificate atât prin date cantitative, cât și calitative, marea majoritate a 

respondenților menționând Zoom ca fiind cea mai utilizată platformă, urmată de instrumentele 

Google.  

Figura 6 oferă o imagine de ansamblu asupra unora dintre cele mai utilizate platforme de 

productivitate din regiunea Mării Negre. În plus, unele OSC menționează descoperirea și a altor 

platforme care au fost benefice în activitatea lor, chiar dacă nu pentru utilizarea zilnică: 

- Platforme de învățare și educaționale: Edmodo, Quizlet, Scratch, Kahoot

- Platforme de streaming/videoconferință: Webex, Streamyard

- Instrumente de management de proiect: Toggle, Asana, Trello

- Platforme de proiectare și creativitate: Canva, Envato, Proiectul Substantiv

Alte platforme, ar fi GitHub, sunt utilizate de organizații de nișă care sunt de obicei angajate în 

dezvoltarea de platforme și instrumente digitale. 
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Figura 6. Răspunsurile la sondajul online legate de cea mai frecvent utilizată platformă (platforme) de productivitate

c. Utilizarea rețelelor de socializare și a platformelor digitale

Cercetarea a dorit să identifice dacă există diferite metode cu privire la modul în care OSC utilizează 

social media și instrumentele digitale în activitatea lor. În acest context, pe baza răspunsurilor la 

sondaj a rezultat următoarea listă de activități preferate pentru care OSC utilizează astfel de platforme 

(figura 7): 

Figura 7. Răspunsurile la sondajul online legate de modul în care OSC utilizează rețelele sociale și platformele de productivitate 

Înainte și în timpul pandemiei – pe baza răspunsurilor obținute din sondaj, nu par să existe diferențe 

majore în utilizarea rețelelor sociale și a platformelor digitale înainte și în timpul pandemiei, deoarece 

marea majoritate a respondenților menționează utilizarea lor în ambele circumstanțe pentru o gamă 
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largă de activități, de la gestionarea generală a organizației, la contribuția la deciziile publice, 

coordonarea cu partenerii sau organizarea de evenimente și cursuri de formare online. Procente mai 

mici pot fi observate pentru activități precum recrutarea de noi membri (49%) strângerea de fonduri 

pentru organizația/cauza lor (46%). Cu toate acestea, în timpul grupurilor țintă și al interviurilor 

scrise, membrii OSC au dezvăluit că pandemia a forțat adoptarea diferitelor instrumente digitale care 

nu au fost utilizate înainte sau care au fost doar marginal cunoscute. Multe dintre ele menționează, de 

asemenea, dificultăți în adaptarea la activitățile online și o serie de alte obstacole, astfel sunt descrise 

mai jos în secțiunea oportunități și provocări 

"Am folosit instrumente digitale și platforme de social media, atât pentru fluxul de lucru intern, 

cât și pentru a colecta informațiile necesare și apoi le-am împărtășit cu publicul țintă." Akaki 

Saghinadze, Emanciparea regională pentru democrație (Georgia) 

Niciodată - pentru două activități specifice, un număr mare de respondenți la sondaj au declarat că 

nu utilizează niciodată rețelele de socializare și instrumentele digitale: pentru participarea sau 

organizarea unui protest (53%) sau pentru activități de bugetare participativă (49%). Alte procente 

importante pot fi observate în strângerea de fonduri pentru organizația/cauza lor (35%), recrutarea de 

noi membri/voluntari (25%), interacțiunea cu factorii de decizie și politicienii (24%) sau semnarea 

unei petiții electronice (23%). Aceste cifre indică obstacole semnificative ale OSC-urilor în utilizarea 

instrumentelor digitale pentru sarcini mai avansate, în special atunci când vine vorba de asigurarea 

sustenabilității acestora prin instrumente online sau atunci când se angajează în inițiative de 

promovare. 

d. Experiența OSC-urilor cu dezvoltarea de instrumente digitale

În timp ce multe OSC-uri din Marea Neagră utilizează în mod activ o varietate de instrumente digitale, 

foarte puțini dintre ei declară că se implică activ în dezvoltarea acestora – doar 31% menționând o 

astfel de experiență, în plus, 19% menționează dezvoltarea platformelor digitale în cooperare cu 

companii private, 17% în cooperare cu instituțiile publice și doar 13% menționează aderarea la un 

hackathon cu scopul de a rezolva o problemă socială.  

Principala observație care rezultă din aceste cifre sugerează că OSC-urile din regiunea Mării Negre 

sunt în mare parte utilizatori ai instrumentelor digitale cu o experiență destul de limitată în dezvoltarea 

acestora. Chiar dacă nu sunt disponibile date concrete, aceste informații ar putea fi, de asemenea, 

corelate cu lipsa competențelor digitale avansate ale sectorului, ceea ce duce implicit la o lipsa de 

inovare. După se va observa mai jos, membrii OSC-urilor au identificat deja competențele digitale ca 

fiind cel mai important obstacol în utilizarea instrumentelor digitale sau în maximizarea beneficiilor 

acestora. 

Cu toate acestea, există exemple bogate din partea organizațiilor de la Marea Neagră care 

menționează dezvoltarea de instrumente digitale – de la soluții digitale concepute pentru a sprijini 

combaterea pandemiei COVID-19, la platforme civico-tech care facilitează implicarea civică a 

cetățenilor, interacțiunea dintre cetățeni și guverne sau platforme care agregă informațiile și serviciile 

relevante pentru OSC-uri la nivel național, ar fi: 
Romania 

• Code4Romania – este o organizație care a dezvoltat mai multe platforme în România (22 de site-uri și

aplicații active în martie 2021), inclusiv o serie de platforme care sprijină societatea românească în

vremuri de COVID-19: stirioficiale.ro (platformă de informare oficială legată de știrile și actualizările

COVID-19), datelazi.ro (date oficiale despre situația COVID-19 în România), cetrebuiesafac.ro (o

platformă care oferă consiliere tuturor cetățenilor afectați de pandemie), rohelp.ro (o platformă care

permite cetățenilor și OSC-urilor să mobilizeze resurse pentru combaterea COVID-19); dar, de

asemenea, o serie de alte platforme, ar fi redirectioneaza.ro, jurnalmedical.ro, diasporahub.ro, votong.ro,

votdiaspora.ro, monitorizarevot.ro
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• voceata.ctr.ro – este o platformă românească care sprijină dialogul structurat dintre organizațiile de

tineret și autoritățile publice

• BaniPublici.ro – o platformă românească care explică procesul bugetar care permite cetățenilor să își

creeze propriul buget public dorit.

• Educatiemedia.ro – (în construcție) este o platformă românească pentru educația media destinată

profesorilor și studenților, inclusiv modulelor de e-learning (învățare electronică). Platforma este creată

de Centrul Român de Jurnalism Independent.

• Tenders.guru - este un site web care permite monitorizarea proceselor de achiziții publice din Ungaria,

Polonia, România și Spania.

Armenia 

• http://celog.am/ - este o platformă armeană care face parte din Participarea Publicului la Autonomia

Locală (COO) un program finanțat de USAID, care are ca scop creșterea implicării publice în

descentralizare și reforma administrației locale, furnizarea de informații de încredere cetățenilor și

consolidarea societății civile prin autoguvernare locală eficientă, responsabilă și participativă.

• https://hkdepo.am/en/ - este o platformă armeană care face parte din "CSO DePo: Programul de

dezvoltare CSO" care promovează dezvoltarea durabilă a societății civile prin consolidarea capacității

OSC ca actori esențiali de a promova și supraveghea reforma, de a îmbunătăți serviciile și de a contribui

la dezvoltarea unei guvernanțe mai eficiente în domeniile economic, democratic, de sănătate și social

OSC

• http://noratus.am - este o platformă armeană concepută pentru a promova transparența și

responsabilitatea administrațiilor locale

Georgia 

• https://disinfoobserver.ge/ - este o platformă armeană care face parte din Participarea Publicului la

Autonomia Locală (COO) un program finanțat de USAID, care are ca scop creșterea implicării publice

în descentralizare și reforma administrației locale, furnizarea de informații de încredere cetățenilor și

consolidarea societății civile prin autoguvernare locală eficientă, responsabilă și participativă.

• https://hkdepo.am/en/ - este o platformă armeană care face parte din "CSO DePo: Programul de

dezvoltare CSO" care promovează dezvoltarea durabilă a societății civile prin consolidarea capacității

OSC ca actori esențiali în promovarea și supravegherea reformei, în îmbunătățirea serviciilor și

contribuția la dezvoltarea unei guvernanțe mai eficiente în domeniile economic, democratic, de sănătate

și social OSC

• http://noratus.am - este o platformă armeană concepută pentru a promova transparența și

responsabilitatea administrațiilor locale

• www.e-learning.ge – este o platformă georgiană pentru studiul online

• www.csogeorgie.org – este o platformă georgiană dedicată CSO-urilor.

Ucraina 

• http://osbb.dniprorada.gov.ua/ - o platformă ucraineană pentru dezvoltarea democrației participative

• StopFake.org - o platformă ucraineană, lansată în 2014 de Centrul de Reforme media. Acesta identifică

cazuri de informații false despre evenimentele din Ucraina, dar contribuie, de asemenea, la discuțiile

internaționale privind modul de a rezista fenomenului de dezinformare.

Russia 

• https://vdmk.org/ru - "Your" dumka este o platformă rusă pentru consultări între autoritățile locale cu

rezidenții cu privire la deciziile luate. În plus, au avut loc consultări la nivel ministerial atât în formate

offline (la evenimente), cât și online (prin intermediul formularelor Google și al evenimentelor Zoom).

Regional 

• http://reality2020.tilda.ws – platforma online își propune să ofere asistență psihologică grupurilor

vulnerabile, ar fi: femeile însărcinate și femeile aflate în situații dificile de viață; femeile cu copii sub 7

ani; părinții elevilor și profesorilor. Platforma este deschisă pentru cetățenii care locuiesc în 7 regiuni

ale Districtului Federal Caucazul de Nord: Daghestan, Ingushetia, Kabardino-Balkaria, Karachay-

Cherkessia, Osetia de Nord-Alania, Teritoriul Stavropol și Republica Cecenă.

2.2. Oportunități și provocări 

Lumea online a adus numeroase beneficii, dar și o serie de constrângeri, toate fiind amplificate de 

pandemia COVID-19. Chiar dacă respondenții la sondaj au menționat că majoritatea activităților 
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online au fost desfășurate înainte și în timpul pandemiei, interviurile și grupurile țintă au evidențiat 

reacții diferite în ceea ce privește diferitele oportunități și provocări create de tranziția la activitatea 

online. Pe baza acestui lucru, se poate presupune că orice discuție despre OSC-uri și utilizarea 

instrumentelor digitale trebuie să fie legată de pandemia COVID-19, impactul acesteia nu poate fi 

considerat marginal, iar măsurătorile privind comportamentele digitale anterioare se pot baza, în 

esență, pe rapoarte anterioare, în timp ce cercetările actuale pe această temă sunt în mod evident 

influențate de evenimentele recente. 

a. Oportunități

Informarea beneficiarilor și a altor grupuri de părți interesate - un acord unanim între membrii 

OSC a fost că instrumentele digitale le-au sporit vizibilitatea, sprijinind dezvoltarea lor internă, 

precum și de a contacta noi grupuri de beneficiari și părți interesate. Prin urmare, OSC-urile au 

menționat oportunități concrete pentru: 

- Recrutarea pentru personal nou sau voluntari noi

"Când avem o poziție deschisă, facem reclamă la aceasta bazându-ne pe acoperirea noastră 

organică pe rețelele sociale. De obicei atragem în jur de 100 de aplicanți, din care putem găsi 

o o persoană care să se potrivească perfect." Cosmin Pojoranu, Funky Citizens Romania

- - Promovarea cauzei și a inițiativelor de promovare

"Am pledat pentru un pilon de tineret pentru Fondul Național de Reziliență și Recuperare prin 

intermediul on-line și am reușit să atragem atenția asupra cauzei noastre." Maria Francesca 

Cristea, Consiliul Tineretului Din România 

- Organizarea activităților online cu o audiență vastă

"În loc de întâlniri offline ale alegătorilor cu deputații în Parlament, ca parte a unui proiect 

de consolidare a comunicării, în primăvara anului 2020, am organizat o serie de întâlniri 

online - live cu posibilitatea de a pune întrebări. De asemenea, am efectuat o serie de pregătiri 

și instructaje online pentru membrii comisiilor electorale, un joc online pentru studenți despre 

legea electorală (în loc de evenimentele offline planificate)." Evgeniya Genova, Organizația 

regională din Odesa a organizației publice ucrainene "Comitetul alegătorilor din Ucraina" 

Muncă și flexibilitate – majoritatea OSC-urilor menționează că instrumentele online oferă o mai 

mare flexibilitate muncii lor de zi cu zi, făcând-o adesea mult mai rapidă și mai eficientă. De 

asemenea, toți menționează că vor continua să utilizeze instrumente de productivitate pentru 

gestionarea activității organizației lor și că după încheierea pandemiei, și că va fi utilizată o abordare 

hibridă (amestecarea lucrului față în față cu utilizarea instrumentelor online) după încheierea 

pandemiei. 

"Nu ne-am limitat la o anumită zonă și am putea fi implicați în planificarea sau implementarea 

multor activități din străinătate. Pe anumite platforme, ar fi Google Drive, mai multe persoane 

ar putea chiar să lucreze împreună, astfel încât acest proces de lucru să fie vizibil pentru toată 

lumea. Avtandil Machtidze – Centrul pentru Dezvoltarea Educației și Ocuparea Forței de 

Muncă, Georgia 

Serviciile digitale și guvernarea electronică – beneficiile instrumentelor digitale au fost observate 

și în interacțiunea dintre cetățeni și guverne. De-a lungul anilor, tot mai multe autorități publice au 

crescut numărul serviciilor lor publice digitale, situație accelerată și mai mult de pandemia COVID-

19. OSC-urile intervievate au identificat diferite momente în care interacțiunea lor cu instituțiile

publice a fost facilitată de instrumente digitale, ar fi: contribuția la consultări publice și proiecte de

propuneri, solicitarea de informații publice, accesarea registrelor publice și a bazelor de date,
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solicitarea de granturi. Deși situația diferă de la o țară la alta sau chiar de la o municipalitate la alta, 

majoritatea OSC-urilor sunt de acord că au economisit resurse (financiare, umane) datorită 

avantajelor aduse de instrumentele digitale. 

Strângerea de fonduri – chiar dacă practica este încă limitată în rândul OSC-urilor din regiunea 

Mării Negre, mulți dintre ei spunând că instrumentele online nu au fost foarte eficiente în activitățile 

lor de strângere de fonduri (fie din cauza lipsei de competențe, fie din cauza încrederii cetățenilor în 

instrumentele digitale), au existat câteva exemple care au identificat strângerea de fonduri online ca 

fiind un beneficiu important adus de instrumentele digitale. 

Am experimentat cu PayPal, Patreon și Generosity, acum învechit, dar, de asemenea, cu 

instrumente locale, cum ar fi sprijina.ro. Ne propunem să implementăm plățile cu cardul prin 

MobilPay pe domeniile noastre personalizate, pentru donații punctuale și recurente, dar și 

pentru achiziții de produse într-un potențial viitor magazin democratic. Ne-am creat un cont pe 

bursabinelui.ro și așteptăm cu nerăbdare să lansăm prima noastră campanie de crowdfunding. 

Avem propria noastră pagină cu privire la redirectioneaza.ro - pentru a facilita sprijinul 

electoratului nostru prin redirecționarea unui procent din impozitul pe venit." Cosmin 

Pojoranu, Funky Citizens Romania 

b. Provocări

Abilități - atunci când sunt întrebați despre cele mai presante obstacole în utilizarea instrumentelor 

digitale, reprezentanții OSC menționează printre cele mai importante competențele insuficiente în 

domeniul mass-mediei și al digitalului, atât pentru personal, cât și pentru beneficiari. Competențele 

digitale sunt o problemă centrală atunci când vine vorba de utilizarea sau dezvoltarea oricărui 

instrument digital, în timp ce aceste instrumente aduc diverse beneficii, învățarea modului în care 

maximizarea impactului acestora este încă o problemă pentru OSC (de exemplu, promovarea 

mesajelor prin intermediul unui canal de social media ar putea părea ușoară, dar cunoașterea modului 

de a asigura o informare orientată a beneficiarilor și părților interesate relevante este încă o 

provocare). 

"O provocare suplimentară a fost cunoașterea abilităților necesare pentru a muta activitățile 

complet online. Pentru a face acest lucru, am instruit chiar și personalul să stăpânească toate 

platformele pe care ar trebui să le folosim atunci când lucrăm online. (...) Beneficiarii au avut 

dificultăți în comunicarea prin e-mail, deși au putut trimite mesaje cu ajutorul altor persoane." 

Darine Saldadze, Asociația Tinerilor Juristi Georgieni 

Inegalitatea digitală - accesul la internet și tehnologie rămâne unul dintre cele mai importante 

obstacole pentru OSC. Pandemia a scos la lumină problemele structurale de acces, dar și a 

internetului, deoarece întreaga lume depindea de comunicarea online, reziliența rețelelor s-a dovedit 

a fi o provocare în multe țări din regiunea Mării Negre. Diferențele dintre zonele rurale și cele urbane 

sunt, de asemenea, prezente, limitând accesul la oportunități și servicii online pentru comunitățile 

care aveau cea mai mare nevoie de ele. În acest caz, abordarea diferitelor diviziuni digitale prin 

abordări sistematice trebuie să devină o prioritate națională și regională (diferențele de acces depind 

de limitările geografice, dar și de contextul educațional și economic al cetățenilor). 

Finanțarea activităților online – lipsa resurselor și a finanțării pentru activitățile civice online este 

cel de-al doilea ce mai mare obstacol identificat de respondenții din cadrul sondajului online. Această 

provocare a devenit evidentă încă din primele zile ale pandemiei, deoarece majoritatea donatorilor și 

instituțiilor publice au fost utilizate pentru a finanța în cea mai mare parte activitățile față în față, 

multe evenimente trebuiau anulate sau amânate până când reuniunile tradiționale erau din nou 

fezabile. În timp ce OSC-urile și-au adaptat activitățile la formatele online, mulți încă se luptă să 

găsească finanțare adecvată pentru a-și sprijini activitatea. 
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Alte bariere financiare – chiar dacă instrumentele online sunt considerate indispensabile după 

pandemia COVID-19, accesul la instrumentele relevante a venit cu o provocare majoră – costul 

neprevăzut al achiziționării acestora. În prezent, există mai multe platforme cu acces gratuit sau cel 

puțin parțial gratuit (de exemplu, folosind o platformă de conferințe timp de 45 de minute sau doar 

pentru un număr mic de participanți fără a plăti), cu toate acestea, multe platforme de productivitate 

încă mai trebuiau achiziționate, în special pentru OSC care furnizează servicii profesionale și au 

nevoie de funcționalitatea completă a acestor platforme. Pentru această provocare au fost prezentate 

recomandări pentru a crește finanțarea disponibilă pentru achiziționarea unor astfel de instrumente, 

dar și pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la instrumentele disponibile (inclusiv cele cu 

versiuni gratuite).  

Obținerea mesajului – o provocare strâns legată de nivelul competențelor digitale, dar și de 

posibilitățile oferite de instrumentele digitale. Diverse OSC-uri din regiune au menționat că 

întâlnirile/activitățile față în față sunt mult mai eficiente, deoarece comunicarea poate fi ușor stabilită 

cu ascultătorul, iar calitatea interacțiunii poate fi mai bună. Provocări speciale au fost observate în 

pregătirea activităților educaționale, angajarea în inițiative de promovare sau furnizarea de servicii 

sociale în cazul în care interacțiunea cu publicul are nevoie de competențe mai avansate și, uneori, 

tehnici care funcționează de obicei exclusiv în setările offline. 

Siguranța online și preocupările legate de confidențialitatea datelor – expunerea la mediile online 

a adus, de asemenea, conștientizarea riscurilor la care sunt expuși utilizatorii. În acest context, multe 

OSC din Marea Neagră au identificat vulnerabilități importante legate de securitatea documentelor și 

informațiilor stocate în cloud, precum și alte aspecte, cum ar fi utilizarea abuzivă a datelor acestora 

cu caracter personal, inclusiv în contexte de supraveghere (potențial de către guverne sau alți 

utilizatori nedoriți).  

Încrederea în instrumentele online – un element strâns legat de nivelul de educație, dar și de 

numeroasele riscuri de care utilizatorii devin conștienți atunci când se ocupă de mediile online. 

Utilizarea instrumentelor digitale pentru o varietate de scopuri este foarte mult legată de nivelul de 

încredere pe care utilizatorii îl au în ele, astfel, pandemia a arătat cât de reticenți pot fi cetățenii atunci 

când vine vorba de utilizarea instrumentelor online pentru plăți online, interacțiunea cu guvernele și 

multe altele. 

"Pentru a organiza o strângere de fonduri online am creat trimiterea automată de e-mailuri prin 

care invită un potențial donator să facă un transfer de bani, dar problema este că (...) nu toată 

lumea are încredere în platformele online (...) mai ales din cauza creșterii accentuate a fraudei 

online, a șantajului și a furtului." Arman Marukhyan, director al unui trust caritabil al 

comunității (Community Charitable Trust) pentru Nor Bayazet Development - Armenia 

Alte obstacole observate de OSC sunt legate de diverse restricții privind internetul, impuse fie de 

guverne, fie de platforme private – în general, astfel de evenimente sunt destul de limitate și nu au 

impact asupra tuturor OSC-urilor din regiune, mai multe detalii pot fi explorate în secțiunea scurtă de 

recenzii ale țărilor. De asemenea, rangul complet al obstacolelor întâmpinate de OSC (pe baza 

sondajului) este disponibil în figura 8. 
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Figura 8. Răspunsurile la sondajul online au fost legate de cele mai importante obstacole în utilizarea instrumentelor digitale 

c. Impactul pandemiei COVID-19  - după un an de pandemie, OSC-urile recunosc rolul puternic al

instrumentelor digitale pentru OSC-uri și activiști, dar și câteva provocări suplimentare:

Oportunități - pe baza sondajului online, OSC-urile sunt de acord că pandemia: 

- a crescut importanța activismului online și a digitalizării proceselor politice (80%)

- a subliniat rolul instrumentelor digitale ca fiind esențial pentru participarea civică (69 %)

- le-a permis să descopere noi resurse pentru promovarea organizației/cauzei lor (46%)

- a dus la faptul că guvernele utilizează mai multe instrumente digitale (35%)

- i-a inspirat să interacționeze cu grupuri și comunități similare (29%).

Printre beneficiile suplimentare se numără posibilitatea de a participa la evenimente și dezbateri fără 

constrângeri fizice sau costuri, precum și noi rutine de lucru și obiceiuri care s-au dovedit a oferi mai 

multă flexibilitate personalului OSC și voluntarilor. În plus, instrumentele digitale au oferit 

oportunități clare de mobilizare a resurselor pentru combaterea pandemiei COVID-19 – unele OSC-

uri au derulat campanii de strângere de fonduri online pentru a aduce alimente și medicamente 

grupurilor vulnerabile, în parteneriat cu influencerii online pentru a sensibiliza cauza lor, au sprijinit 

elevii să se alăture școlii online (oferind pachete de date pe Internet și acces la platforme digitale) 

Provocări – la celălalt spectru au fost observate o serie de provocări, ar fi: creșterea inegalității 

digitale și a decalajului de participare digitală (37%), au creat bariere pentru activiștii civici 

tradiționali care lucrează offline (36 %) sau faptul că aceasta i-a făcut pe actorii civici să se simtă mai 

detașați și neputincioși (19 %). Cu toate acestea, diverși reprezentanți ai OSC-urilor menționează că 

adaptarea la lumea online s-a produs lent, uneori blocându-le complet activitatea - accesul la 

tehnologie și internet au făcut parte din problemă, dar și reducerile de fonduri. În plus, chiar dacă 

utilizarea instrumentelor digitale a crescut, nu în toate circumstanțele s-a dovedit a fi eficientă (de 

exemplu, unele guverne au creat pași birocratici suplimentari), în timp ce alte activități nu pot fi pe 

deplin adaptate la formatele online (de exemplu, în special cele care necesită sprijin psihologic și 

emoțional).  

• abilități media și digitale insuficiente42%

• lipsa resurselor și finanțării activităților civice online40%

• lipsa de cunoștințe cu privire la modul de pledare și participare online35%

• lipsa accesului la Internet (acoperire, calitate, cost)28%

• supravegherea datelor și riscurile pentru confidențialitatea datelor26%

• dificultăți în a transmite mesajul cuiva25%

• lipsa de încredere în impactul activismului digital22%

• lippsa de acces la tehnologie20%

• Restricționarea internetului de către guverne8%

• Restricționarea internetului de către platformele private5%
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Pandemia a scos, de asemenea, la iveală noi costuri financiare pentru organizații, deoarece unele 

organizații care au trebuit să își continue activitatea fizică au trebuit, de asemenea, să își mobileze 

birourile în conformitate cu noile norme de igienă – furnizarea de măști și dezinfectanți, 

achiziționarea de termometre, dar și achiziționarea dreptului de streaming al platformelor online, 

deoarece acestea sunt în principal servicii plătite. Unele organizații trebuiau să depindă de 

generozitatea donatorilor sau a altor OSC-uri care le-au permis să își utilizeze conturile digitale – 

deoarece situația a fost rezolvată lent și uneori doar temporar, aceasta a forțat unele OSC-uri să își 

înceteze activitatea, cel puțin pentru una sau două luni.  

Mulți reprezentanți ai OSC-urilor au menționat, de asemenea, epuizarea și oboseala generată de 

rutinele online extinse și, uneori, mai puțin structurate. Pe de o parte, din cauza presiunii create de 

pandemie, pe de altă parte din cauza schimbării forțate a comportamentului (offline vs online). 

Necesitatea de a învăța totul pe fast-forward (repede înainte) și improvizând într-o perioadă în care 

acestea au avut de-a face cu o lipsă de resurse a adus provocări pentru bunăstarea mentală a 

persoanelor care lucrează în OSC-uri. Chiar dacă problema a fost doar marginal explorată în cadrul 

prezentei cercetări, aceasta merită o analiză aprofundată în cercetarea viitoare, de asemenea, din 

perspectiva instrumentelor digitale – o astfel de analiză ar putea ajuta OSC-urile să identifice 

practicile digitale care trebuie continuate sau întrerupte, ce instrumente digitale specifice să includă 

și să abordeze întreaga strategie de transformare digitală în organizația lor. 

Concluzii finale 

Studiul de cercetare oferă o imagine panoramică asupra situației modului în care actorii societății 

civile din regiunea Mării Negre interacționează cu instrumentele digitale, cu un accent deosebit pe 

cele patru țări Armenia, Georgia, Ucraina și România. Deși, raportul nu oferă o relatare exhaustivă a 

tuturor practicilor din regiune, acesta oferă date calitative cu privire la realitățile și tendințele din 

regiune, completând unele dintre lacunele de cercetare. În același timp, prezentul raport ar trebui 

privit ca un deschizător de conversații, invitând OSC-urile, dar și alte părți interesate private și publice 

să analizeze în profunzime propriile practici, să evalueze situația și să caute noi căi de a explora și 

îmbunătăți utilizarea actuală a instrumentelor digitale. După cum afirmă în mod clar raportul, 

pandemia COVID-19 a fost un accelerator pentru tranziția către lumea digitală, aducând în mod egal 

oportunități și obstacole, dar a lăsat în urmă și părți importante ale societății – în multe ocazii pe cele 

care erau deja deconectate de la mediile digitale. 

În acest context, prezenta cercetare propune câteva subiecte deschise care ar putea fi abordate prin 

inițiative viitoare: 

Cercetarea – este nevoie de mai multe cercetări pentru a înțelege impactul deplin al pandemiei 

COVID-19 asupra noilor comportamente digitale ale OSC-urilor – dacă au fost benefice și, dacă da, 

care, dacă nu, ce poate fi evitat în urma pandemiei. 

Digital pentru totdeauna - interesul pentru subiectele digitale este în mod evident crescut de 

pandemie, cu toate acestea, există încă o întrebare deschisă cu privire la cât de mult din tot ceea ce s-

a întâmplat în acest timp va rămâne și cât de mult va fi dispensabil de îndată ce activitățile de zi cu zi 

vor arăta semne de recuperare. "Noua normalitate" la care societatea s-a adaptat a inclus uneori prea 

mult digital, iar acele părți ar trebui reconsiderate. În același timp, a adus noi ajustări care ar putea 

merita în continuare să fie păstrate – flexibilitatea muncii, noi oportunități și platforme digitale – 

aceste practici ar putea fi necesare pentru a fi continuate și integrate în ceea ce mulți numesc activități 

hibride. 

Digital între răspunsul la situațiile de criză și planificarea strategică - întrucât societatea se 

concentrează pe noile descoperiri digitale aduse împreună cu pandemia, inițiativele viitoare ar putea 
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lua în considerare o abordare mai strategică a evoluțiilor digitale, luând în considerare o planificare 

mai avansată pentru noi soluții și activități digitale. Practicile digitale trebuie să se bazeze pe o 

metodologie și o mentalitate specifice, diferite de multe soluții care au fost dezvoltate în primul an al 

pandemiei, majoritatea în circumstanțe extraordinare și în special ca răspuns la situația de criză. De 

exemplu, în timp ce utilizarea platformelor de videoconferință pentru reuniuni, inițiative educaționale 

sau dialog cu diverse părți interesate poate fi benefică uneori, aceasta nu poate fi principala platformă 

digitală pentru toate activitățile digitale – multe dintre ele necesitând de fapt instrumente diferite și 

abordări mai complexe, fără a menționa oboseala care este dezvoltată de astfel de instrumente, atunci 

când sunt utilizate excesiv.  

Soluții personalizate –Cercetările au arătat că foarte puține organizații au experiență în dezvoltarea 

platformelor digitale, astfel, multe dintre ele ajung să fie doar utilizatori de platforme comerciale, de 

multe ori nefiind adaptate nevoilor sau activităților lor specifice. În acest context, este nevoie să 

sprijine OSC-urile pentru a-și spori cooperarea cu alte părți interesate pentru a găsi soluții adecvate 

sau chiar pentru a investi în propriile abilități tehnice. 
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ANNEX 1 
Online survey questions 

“Digital Tools for Active Citizenship” 

1. Age

 >18

 18-25

 25-35

 35-55

 55+

2. I live in (country)

……..drop down button 
Armenia 
Azerbaijan 
Belarus 
Bulgaria 
Georgia 
Greece 

Republic of Moldova 
Romania 
Russian Federation 
Turkey 
Ukraine 
Other... 

3. The following describes me: (Please choose all that apply)

 I am a leader or founding member of an NGO/social movement

 I am a volunteer/member of an NGO/social movement

 I work for an NGO

 I am an individual civic activist (not part of an NGO or organised movement)

 I am active in an online community dealing with social/political issues

 I coordinate an online community dealing with social/political issues

 Other, please mention

4. My organization works with the following topics/issues (Please choose all that apply) 

a. Education

b. Employment

c. International development

d. Environment and climate

change

e. Democracy

f. Politics or elections

g. Peacebuilding

h. Human Rights and social

justice

i. Activities for youth

j. Health

k. Poverty

l. Minority groups

m. Gender issues

n. LGBTQI+

o. Other, please mention 

5. I have used social media and digital tools for… (Please choose the situation that applies to you)

Before the 

pandemic 
During the 

pandemic 
Both Never 

Promoting the activity of my organization 
Raising awareness and advocacy initiatives 
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Interacting with members of my 

organization/community 
Managing the activity of my organization 
Recruiting new members/volunteers 
Fundraising for my organization/cause 
Signing e-petitions 
Participatory budgeting 
Interacting with decision makers and politicians 
Attending/organizing a protest 
Contributing to public consultations 
Coordinating with local/national partners 
Coordinating with international partners 
Showing solidarity for  another cause/organization 

 Others, please mention briefly

6. Which social media platform(s) you use most frequently for the activities at point 4? (Please choose all that apply)

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 YouTube

 TikTok

 Snapchat

 WhatsApp

 LinkedIn

 Triller

 Telegram

 Viber

 Reddit

 Clubhouse

 Other, please mention

7. Which productivity platform(s) you use most frequently for the activities at point 4? (Please choose all that apply)

 Zoom

 Google Docs/Meet

 Skype

 Microsoft 365/Teams

 Slack

 Discord

 Trello

 Menti

 Slido

 Other, please mention 

8. My organization/social movement (Please choose all that apply)

 Has experience in developing digital tools/platforms for a civic/social cause

 Has organized/joined hackathons to solve a social problem

 Has cooperated with private companies to develop digital tools/platforms

 Has cooperated with public institutions to develop digital tools/platforms

 None of the above

 In case you have selected any of the points above please include here the link to the platform and mention briefly

what is/was its purpose

9. Thinking of possible obstacles in using digital tools in your activity, please choose, the most relevant for your context

 Lack of access to Internet (coverage, quality, cost)

 Lack of access to technology (computer/laptop, cost)

 Internet restrictions (by private platforms. eg your social media posts have been blocked)

 Internet restrictions ( by governments)

 Lack of resources and funding for online civic activities

 Data surveillance and risks to data privacy

 Online harassment of civic actors

 Difficulties in getting one’s message through to the wider audience (online visibility of NGOs)

 Lack of confidence in the impact of digital activism

 Lack of knowledge on how to advocate and participate online
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 Insufficient media and digital skills

Please indicate any other obstacles not mentioned

10. The global COVID-19 pandemic has...

 Increased the importance of activism online and digitalisation of political/social processes

 Inspired me to network with new like minded groups and communities

 Created barriers for traditional civic activists who work offline

 Created barriers for civic activists who work online

 Widened digital inequality and the digital participation gap

 Made civic actors feel more detached and powerless to bring about desired change

 Resulted in governments using more digital tools for interacting with citizens

 Emphasised the role of digital tools as essential for civic participation

 Enabled me to discover new resources for mobilizing/promoting my cause

 Changed nothing when it comes to civic activism in my organization

Please give us some details on the opportunities or obstacles that you have identified during the global pandemic, in your 

civic activities…. 

11. We would like to map digital platforms/tools that have been developed during the COVID-19 pandemic by NGOs.

Please include here the link and a short description.

Examples could include information websites, platforms for monitoring or visualizing covid-19 cases, gathering

resources for the pandemic (educational, protection supplies, food), supporting other NGOs, supporting vulnerable

groups, combating disinformation/fake news etc.

Online вопросы анкеты 

«Цифровые инструменты для активного гражданства» 

Спасибо за ваш интерес исследования ”Цифровые инструменты для активного гражданства”. Прежде чем 

начать опрос, прочитайте следующую информацию. 

Наша исследовательская цель понять, как организации гражданского общества в Армении, Грузии, Украине и 

Румынии используют цифровые инструменты для продвижения своей миссии, управления своими ресурсами 

(человеческими, финансовыми и т. Д.), а также для работы с донорами и бенефициарами как до, так и во время 

COVID-19 пандемии. 
Опрос проводится в рамках схемы суб-грантов проекта «Форум НПО в регионе Черного Моря: продвижение 

потенциала НПО для регионального сотрудничества в Черноморском регионе», реализуемого румынской 

платформой NGDO - FOND при финансовой поддержке Европейского союза. Опрос является частью проекта 

«Цифровые инструменты для активной гражданской позиции», осуществляемого в партнерстве Центром 

гражданских ресурсов - Румыния, Институтом мира, демократии и развития «Открытые границы» - Армения, 

Агентством местной демократии, Армения, Агентство местной демократии, Грузия, Агентство местной 

демократии Днепропетровск, Украина. 

Ваше участие является анонимным и добровольным, и для защиты ваших прав требуется как минимум личная 

информация. В конце опроса у вас есть возможность предоставить свои личные данные, но только с вашим 

согласием.  

Пожалуйста, подтвердите следующее: 

Я понимаю, что вся предоставленная мной информация будет храниться в тайне и не будет передана третьим 

лицам. 

Я прочитал и понял информацию и даю согласие на участие в этом опросе. 
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1. Возраст

 > 18

 18-25

 25-35

 35-55

 55+

2. Я живу в (стране)

Армения

Азербайджан

Беларусь

Болгария

Грузия

Греция

Республика Молдова 
Румыния 
Российская Федерация 
Турция 
Украина 
Другое ... 

3. Я являюсь: (Пожалуйста, выберите все подходящие варианты)

 Лидером или основателем НПО / общественного движения

 волонтером / член НПО / общественного движения

 работающим в НПО

 индивидуальным гражданским активистом (не являюсь членом НПО или организованное движение)

 активным в онлайн-сообществе, занимающимся социальными / политическими вопросами.

 координатором работы онлайн-сообщества, занимающимся социальными / политическими

проблемами.

 Другое, пожалуйста, укажите

4. Моя организация работает со следующими темами / проблемами (выберите все подходящие)

a. Образование

b. Занятость

c. Международное развитие

d. Окружающая среда и 

изменение климата

e. Демократия

f. Политика или выборы

g. Поддержание

международного мира и 

безопасности

h. Права человека и 

социальная справедливость 

i. Мероприятия для 

молодежи

j. Здоровье

k. Борьба с бедностью

l. Группы меньшинств

m. Гендерные вопросы

n. ЛГБТ +

o. Другое, пожалуйста, 

укажите

5. Я пользовался социальными сетями и цифровыми технологиями инструменты для… (Пожалуйста, выберите

ситуацию, которая применима к вам)

До 

пандемии 
Во время 

пандемии 
Оба Никогда Не 

Использовал 

 Продвижения деятельности моей 

организации

 Повышения осведомленности и против

пропагандистских инициатив

 Взаимодействия с членами моей 

организации / сообщества
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 Управления деятельностью моей 

организации

 Набора новых членов / волонтеров

 Сбора средств для моей организации /

деятельности

 Подписание электронных петиций

 Составления бюджета с участием 

заинтересованных сторон

 Взаимодействия с лицами, принимающими

решения, и политиками

 Посещения / организации протеста

 Участия в общественных консультациях

 Координация с местными / национальными

партнерами

 Координация с международными 

партнерами

 Проявления солидарности с другой 

организацией

 Другое, просьба кратко указать

6. Какие социальные сети вы используете чаще всего для действий выше ? (Пожалуйста, выберите все

подходящие варианты)

 Facebook

 Twitter

 Instagram

 YouTube

 TikTok

 Snapchat

 WhatsApp

 LinkedIn

 Triller

 Telegram

 Viber

 Reddit

 Clubhouse

 Другое, укажите

7. Какие платформы для повышения производительности вы чаще всего используете для действий в пункте 4?

(Пожалуйста, выберите все подходящие варианты)

 Zoom

 Google Docs / Meet

 Skype

 Microsoft 365 / Teams

 Slack

 Discord

 Trello

 Menti

 Slido

 Другое,
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 укажите

8. Моя организация / общественное движение (выберите все)

 Имеет опыт разработки цифровых инструментов / платформ для гражданского / социального действия

 Организовала / присоединилась к хакатонам для решения социальной проблемы

 Сотрудничала с частными компаниями для разработки цифровых инструментов / платформ

 Сотрудничала с государственными учреждениями для разработки цифровых инструментов / платформ

 Ничего из вышеперечисленного

 Если вы выбрали любой из вышеуказанных пунктов, пожалуйста, включите здесь ссылку на платформу и

кратко укажите, какова была цель ее использования.

9. Подумайте о возможных препятствиях при использовании цифровых инструментов в вашей деятельности,

выберите, пожалуйста, наиболее подходящие для вашего контекста.

 Отсутствие доступа к Интернету (охват, качество, стоимость)

 Отсутствие доступа к технологиям (компьютер / ноутбук, стоимость)

 Ограничения в Интернете (со стороны частных платформ, например, ваши сообщения в социальных

сетях были заблокированы)

 Ограничения в Интернете (со стороны правительства x)

 Нехватка ресурсов и финансовых средств для интернета общественных мероприятий

 Надзор над персональными данными и риски для безопасности данных

 Интернет преследование гражданских активистов

 Трудности в отправлении сообщений через для широкой аудитории (онлайн видимость НПО)

 Отсутствие доверия к воздействию цифрового активизма

 Отсутствие знания о том, как продвигать действия и участвовать в Интернет пространстве

 Недостаточные медиа и цифровые навыки.

 Укажите любые другие препятствия, не упомянутые выше 

10. Глобальная пандемия COVID-19 ...

Повысила важность онлайн-активности и цифровизация политических / социальных процессов 
Вдохновила на общение с новые единомышленниками групп и общин  
Создала барьеры для традиционных гражданских активистов которые работают онлайн форумах 
Создала барьеры для гражданских активистов которые работают Интернете 
Выделила цифровое неравенство и разрыв цифрового участия 
Сделала гражданских актеры чувствовать себя более нужными и сильнее для достижения желаемых 

изменений  
Создала условия для правительства использовать более активно цифровые инструменты для 

взаимодействия с гражданами 
Подчеркнула роль Цифровых инструментов как необходимость для гражданского участия 
Позволила мне открыть новые ресурсы для мобилизации / продвижения моего дела 
Ничего не изменилось, когда дело доходит до гражданской активности в моей организации 

Пожалуйста, сообщите нам некоторые подробности о возможностях или препятствиях, которые вы 

выявили во время глобальной пандемии, в вашей общественной деятельности…. 

11. Мы хотели бы отобразить цифровые платформы / инструменты, которые были разработаны НПО во время

пандемии COVID-19. Пожалуйста, укажите здесь ссылку и краткое описание.

Примеры могут включать информационные веб-сайты, платформы для мониторинга и визуализации случаев

коронавируса, сбор ресурсов для пандемии (образование, средства защиты, продукты питания), поддержку

других НПО, поддержку уязвимых групп, борьбу с дезинформацией / фальшивыми новостями и т. Д.
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ANNEX 2 

List of CSOs that participated to focus groups and written interviews 

- "Territorial Business Center" NGO - Armenia

- "Dignified Generation" NGO - Armenia

- "Blejan" Ecological, Sociological NGO - Armenia

- "Free Flight" Socio-Economic Development Fund - Armenia

- “Community Charitable Trust for Nor Bayazet Development” - Armenia

- Youth initiative group financed by the Jinishian Memorial Foundation – Armenia

- Kutaisi Women Club - Georgia

- Georgian young lawyer’s association (GYLA) - Georgia

- Regional Empowerment for Democracy) - Georgia

- Tkibuli Development Fund) - Georgia

- Progress House) - Georgia

- Education Development and Employment Center (EDEC) ) - Georgia

- Association of Virtuoso Circles) - Georgia

- Association “Atinati” ) - Georgia

- Imereti Development Center) - Georgia

- Odessa regional organisation of the All-Ukrainian public organization "Committee of Voters

of Ukraine" - Ukraine

- Funky Citizens – Romania

- Romanian Youth Council - Romania






