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DNR no. 11 Cel mai mare studiu global, multianual, despre 
consumul de informație al audiențelor digitale 

>93.000 de respondenți
46 de piețe

Sondaj  realizat de 

Susținut de



Metodologie
Cercetare online; ianuarie / februarie 2022; marja de eroare pentru România: +/-2,2 %

* eșantion reprezentativ 
pentru populația tânără, 
vorbitoare de engleză
% - Internet World Stats

Țară Mărimea 

eșantionului

Acces la 

internet
Țară Mărimea 

eșantionului

Acces la 

internet
Țară Mărimea 

eșantionului

Acces la 

internet

EUROPA Polonia 2009 78% ASIA PACIFIC
Austria 2004 88% Portugalia 2011 78% Australia 2038 84%

Belgia 2044 94% România 2001 74%
Coreea de 

Sud
 2026  96%

Bulgaria 2003 67% Slovacia 2007 85% Hong Kong 2010 89%

Republica Cehă 2009 88% Spania 2028 93% India * 2035 54%

Croația 2001 92% Suedia 2064 96% Indonezia 2068 71%

Danemarca 2059 98% Turcia 2007 83% Japonia 2015 95%

Elveția 2004 94% Ungaria 2013 89% Malaysia 2004 89%

Finlanda 2064 94% AMERICA Filipine 2023 82%

Franța 2059 92% Argentina 2012 91% Singapore 2017 88%

Germania 2002 96% Brazilia  2022  75% Taiwan 2115 92%

Grecia 2004 73% Canada 2012 94% Thailanda 2036  84%

Irlanda 2016 92% Chile 2011 92% AFRICA
Italia 2004 93% Columbia 2027 75% Africa de Sud * 2008 58%

Marea Britanie 2410 95% Mexic 2005 67% Kenya * 2032 85%

Norvegia 2010 98% Peru 2027 82% Nigeria * 2017 73%

Olanda 2003 96% SUA 2036 90%



Metodologie

1. Cercetare online (internet – de la 98% în Norvegia la 54% în India)

ianuarie / februarie 2022 – 46 de piețe de media 

eșantion - 93 432 persoane

România (74% internet)

marja de eroare +/- 2,2 %

eșantion - 2 001 persoane 

18/01/2022 - 04/02/2022

2. Cercetare online (piețe selectate)

     aprilie 2022 – cinci țări: Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Polonia, Brazilia 

       n≈ 1000 în fiecare piață
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Schimbare în interesul pentru știri, 2021-2022

2021-22
• 25% scădere în Italia
• 20% scădere în Polonia
• 18% scădere în Portugalia

• 16% scădere în România

USA 47% interesați sau 
foarte interesați de știri în 
2022 (de la 67% în 2016)

[Q1c] Cât de interesat(ă) aţi spune că sunteţi, dacă este cazul, de ştiri? Baza: Eșantionul total din fiecare piață (n ≈ 2000).



Cel mai ridicat 
nivel 69% (+4) 

Cel mai redus 
nivel 26% (-3%) 

Încrederea în 
știri în general

42%
(-2)

Încrederea scade în 
35 din 46 de țări

Schimbare în încrederea în știri, 2021-2022

Cea mai mare 
scădere 33% (-9%) 

[Q6_2016_1] Gândindu-vă la știri, în general, sunteți de acord sau nu cu următoarele afirmații? - Cred că poţi avea încredere în majoritatea ştirilor de cele mai multe ori. Baza: 
Eșantionul total din fiecare piață (n ≈ 2000).



Motivație pentru consumul de știri, după vârstă

[QMotivations_2022a] Care sunt cele mai importante motive pentru dvs. personal să urmăriți știrile, dacă e cazul? Vă rugăm să alegeți până la trei opțiuni. Baza: Eșantionul total din 
fiecare piață (n ≈ 2000).

Toate grupurile de vârstă consideră important să afle ceva nou. 
Cei mai în vârstă au un sentiment de datorie.
Cei mai tineri caută informație amuzantă și au motive sociale.



Evitarea știrilor, 2017-2022

[Q1di_2017î] În prezent, încercați în mod intenționat să evitaţi ştirile? Baza: Toate piețele, pentru media din 2022. Piețe selectate, pentru grafic (n ≈ 2000).

Procentul celor care spun că au evitat știrile adesea sau uneori, piețe selectate.

38%

38% media pentru toate 
piețele (de la 29% în 2017)



Motivele evitării știrilor, 2022

[Q1di_2017ii] De ce încercați în mod intenționat să evitați știrile? Selectaţi toate variantele aplicabile. Baza: toți cei care au spus că evită știrile, pe toate piețele: 64 120.

Explicațiile oferite de cei care spun că evită știrile, adesea sau ocazional. Eșantionul global



Percepția materialelor despre războiul din Ucraina

Procentul celor care au fost interesați de știri, în 2022 Procentul celor care au evitat știrile, în 2022

Presa ne-a informat constant – 58%
Presa a explicat implicațiile mai largi ale 
conflictului – 47%
Presa a oferit perspective diverse – 44%

Baza: eșantion total. Brazilia = 1002, Germania = 1015, Polonia = 1003, Marea Britanie = 1191, Statele Unite ale Americii = 1356.



Proporția celor care cred că redacțiile pun interesele 
politice și economice înaintea intereselor societății

xxx

[Q_Cynicism_a] Care dintre afirmaţiile de mai jos corespunde cel mai bine opiniilor pe care le aveți despre organizațiile de știri din țara dvs.? . Baza: Eșantionul 
total din fiecare piață (n ≈ 2000).

Toate piețele



Unul din patru români consideră că redacțiile reprezintă poziții politice diferite, similar cu țările nordice.

Percepțiile polarizării redacțiilor sunt foarte 
diferite, pe piețele de media

[Q_Polarisation]. În opinia dvs., cât de apropiate sau de îndepărtate sunt, din punct de vedere politic, principalele organizații de știri din țara dvs.? Baza:  
Eșantionul total de pe fiecare piață, ≈ 2000.



Audiențele acordă atenție mai mult brandurilor de 
știri, nu jurnaliștilor și comentatorilor individuali

[Q_Journalists_1] Atunci când căutaţi știri online, cărora dintre următoarele sunteți tentat să le acordați cea mai mare atenție? Baza: Baza:  Eșantionul total de pe fiecare piață, ≈ 2000.
 

Cu excepția Columbiei, Turciei, Franței și Braziliei. 
65% dintre români acordă mai multă atenție brandurilor de știri, când caută informație online.
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Sursele de informare din ultima săptămână
Principalele surse de știri pentru români sunt online și la TV

Eșantionul românesc

[Q3] Pe care dintre următoarele surse, dacă este cazul, le-aţi folosit în ultima săptămână ca sursă de ştiri? Selectaţi toate variantele aplicabile. Baza: eșantion total în România, 2017-2022, cca 2000 de respondenți 
pe an.
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[Q5A] Pe care dintre următoarele branduri le-aţi folosit pentru a accesa ştiri offline în ultima săptămână (prin televiziune, radio, materiale tipărite şi alte surse media convenţionale)? Selectaţi toate variantele aplicabile. q5ai. Pe care 
dintre acestea, dacă este cazul, le-aţi folosit cel puţin 3 zile? Selectaţi toate variantele aplicabile. [Q5B] Pe care dintre următoarele branduri le-aţi folosit pentru a accesa ştiri online în ultima săptămână (prin site-uri web, aplicaţii, reţele 
de socializare şi alte forme de acces pe Internet)? Selectaţi toate variantele aplicabile.. q5bi Pe care dintre acestea, dacă este cazul, le-aţi folosit cel puţin 3 zile? Selectaţi toate variantele aplicabile. Tot eșantionul Ro 2.001

Sursele de știri, ultima săptămână: România

TV, RADIO, PRESĂ 
SCRISĂ

ONLINE

Utilizare săptămânală
TV, radio & presă tipărită

De cel puțin 3 ori pe săptămână
TV, radio & presă tipărită

Utilizare săptămânală
Braduri online

De cel puțin 3 ori pe săptămână
Branduri online

TOP BRANDURI
% utilizare săptămânală



Mare parte din public caută informație în adâncime
Eșantionul românesc

75%
Folosesc 7 sau 
mai multe surse, 
săptămânal

2%
Nu folosesc nici o 
sursă

[Q5A] Pe care dintre următoarele branduri le-aţi folosit pentru a accesa ştiri offline în ultima săptămână (prin televiziune, radio, materiale tipărite şi alte surse media convenţionale)? Selectaţi toate variantele aplicabile. q5ai. Pe care dintre acestea, 
dacă este cazul, le-aţi folosit cel puţin 3 zile? Selectaţi toate variantele aplicabile. [Q5B] Pe care dintre următoarele branduri le-aţi folosit pentru a accesa ştiri online în ultima săptămână (prin site-uri web, aplicaţii, reţele de socializare şi alte forme 
de acces pe Internet)? Selectaţi toate variantele aplicabile.. q5bi Pe care dintre acestea, dacă este cazul, le-aţi folosit cel puţin 3 zile? Selectaţi toate variantele aplicabile. Tot eșantionul Ro 2.001



Audiențele, în funcție de orientarea politică
Eșantionul românesc

Încredere mică și interes 
mare pentru știri - 34%

Principala sursă: 

TV – 61%

Interes pentru știri >50% : 

internaționale, locale, 
politice

Stânga
Încredere mică și interes 
mare pentru știri - 32%

Principala sursă:

TV – 52%

Interes pentru știri >50% :

internaționale, locale, 
politice, 

COVID, știință și 
tehnologie, 

mediu, cultură, business, 
lifestyle

Dreapta

Q1F Unii oameni vorbesc despre „stânga”, „dreapta” şi „centru” pentru a descrie partidele şi politicienii. (În general, partidele socialiste sunt considerate „aripa stângă”, în timp ce partidele conservatoare/ liberale sunt 
considerate „aripa dreaptă”). Ţinând cont de acest lucru, unde v-aţi poziţiona pe următoarea scară? Q4 Aţi afirmat că aţi folosit aceste surse de ştiri în ultima săptămână; care aţi spune că este sursa dvs. de ştiri 
PRINCIPALĂ? Q1d_2022 Ce genuri de știri, dacă est cazul, vă interesează? Selectaţi toate variantele aplicabile. Baza: tot eșantionul Ro, 2001. 



Audiențele, în funcție de orientarea politică
Eșantionul românesc

Încredere mică și interes 
mare pentru știri - 36%

Principala sursă: 

TV – 51%

Interes pentru știri >50% : 

internaționale, locale, 
politice

lifestyle, știință și 
tehnologie, mediu

Centru Încredere mică și interes 
mic pentru știri - 64%

Surse principale:

TV – 45%

Social media – 31%

Interes pentru știri locale 
>50%

„Nu 
știu”

Q1F Unii oameni vorbesc despre „stânga”, „dreapta” şi „centru” pentru a descrie partidele şi politicienii. (În general, partidele socialiste sunt considerate „aripa stângă”, în timp ce partidele conservatoare/ liberale sunt 
considerate „aripa dreaptă”). Ţinând cont de acest lucru, unde v-aţi poziţiona pe următoarea scară? Q4 Aţi afirmat că aţi folosit aceste surse de ştiri în ultima săptămână; care aţi spune că este sursa dvs. de ştiri 
PRINCIPALĂ? Q1d_2022 Ce genuri de știri, dacă est cazul, vă interesează? Selectaţi toate variantele aplicabile. Baza: tot eșantionul Ro, 2001. 



Motivele evitării știrilor în România
Patru din zece persoane peste 35 de ani spun că există prea multe știri pe anumite subiecte, cum ar fi 

politica sau COVID-19.

Unul din zece tineri spun că nu înțeleg conținutul știrilor.

[Q1di_2017ii] De ce încercați în mod intenționat să evitați știrile? Selectaţi toate variantele aplicabile. Baza: toți cei care au spus că 
evită știrile, în România: 1400.



Identificarea știrilor false diferă în funcție de 
vârstă și interese de consum

35+ sunt mai atenți la știri despre politică și despre produse și servicii, U35, la știri despre 

celebrități. Șase din zece au văzut informații false despre COVID-19.

[Q_FAKE_NEWS_2021a.] Ați văzut  informații false sau înșelătoare despre oricare dintre următoarele subiecte, în ultima săptămână? Vă rugăm să selectați toate variantele 
aplicabile. Baza: tot eșantionul Ro, 2001.
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