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În anul 1998 Fundaţia Soros Moldova a lansat, în scopul promovării unor mecanisme corecte şi
transparente de reflectare a vieţii social-politice şi economice şi, în egală măsură, a unor mecanisme de acces
la informaţie pentru societatea civilă, un program de cercetare a opiniei publice – Barometrul de Opinie
Publică, care, începând cu august 2000 este gestionat de Institutul de politici publice. Până în prezent, în cadrul
acestui program au fost realizate zece sondaje de opinie, ultimul în aprilie-mai 2004. Tematica cercetărilor a
inclus: opţiuni politice, popularitatea şi notorietatea principalelor partide şi personalităţi politice, standardele
de viaţă şi calitatea vieţii, politica economică şi socială a Guvernului, alte teme de interes major.

Având în vedere impactul şi importanţa unor astfel de cercetări, Institutul a organizat, în octombrie-
noiembrie  2004, un nou sondaj de opinie, realizat de Institutul de Marketing şi Sondaje IMAS-INC Chişinău.

Programul Barometrului de Opinie Publică - 2004 este supervizat de un juriu format din dr. Arcadie
Barbăroşie, Director Executiv al Institutului de Politici Publice, dr. habilitat Ludmila Malcoci, dr. habilitat
Victor Moraru, dr. habilitat Constantin Marin, dr. habilitat Ala Roşca, dr. Ion Stanciu. Directorul programului
este dr. Viorel Cibotaru. Verificarea corectitudinii realizării în teren a cercetării a fost efectuată de către
întreprinderea mixtă CBS-AXA SRL.

Sondajul a fost efectuat în perioada 26 octombrie – 10 noiembrie 2004, pe un eşantion de 1446 persoane
din 81 localităţi, reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova (exclusiv teritoriile din stânga
Nistrului), eroarea maxima de eşantionare fiind de ±2.6%.

Rezultatele principale
Economie – aspecte generale

•  56% din populaţie susţine că lucrurile din ţara noastră merg într-o direcţie greşită; ponderea celor care
considerau acelaşi lucru în mai 2004 a fost de 48.5%. Nemulţumirile populaţiei continuă să fie foarte
mari în ceea ce priveşte ce face conducerea ţării în domeniile principale, cum ar fi salariile (83% s-au
declarat nu prea sau deloc mulţumiţi), nivelul de trai (81%), locurile de muncă (81%), combaterea
corupţiei (75%) etc.

•  52% din populaţie nu este mulţumită de situaţia economică actuală a republicii.
•  Faţă de luna mai 2004 , când 36% din numărul de persoane intervievate se declarau optimiste în

privinţa situaţiei economice viitoare a ţării, luna noiembrie aduce un optimism ceva mai ridicat în
această privinţă, când 43% s-au declarat optimişti, nivel atins în aceeaşi perioadă a anului 2003.

•  Îmbunătăţirea situaţiei social-economice din ţară ar putea fi realizată printr-o mai bună funcţionare a
legilor, consideră 38% din persoanele chestionate, prin dezvoltarea întreprinderilor industriale (36%),
prin combaterea criminalităţii (35%), iar 38% din persoanele intervievate în mediul rural consideră că
soluţia ar putea fi sprijinirea micului întreprinzător din sectorul agrar; pentru schimbarea conducerii
ţării s-au pronunţat mai ales tinerii (18-29 ani) – 21% dintre aceştia.

Calitatea vieţii – probleme sociale
•  Faţă de aceeaşi perioadă a anului 2003 se observă o creştere semnificativă a îngrijorării populaţiei

Republicii Moldova faţă de preţuri (52% - a crescut cu 21%) şi şomaj (36% - a crescut cu 14%). Vis-
a-vis de preţuri, ele sunt motiv de îngrijorare mai ales pentru persoanele de peste 45 de ani (55%
dintre acestea), în timp ce 49% din tineri (18-29 ani) se tem de şomaj.

•  45% din populaţie nu este mulţumită de felul în care trăieşte, cei mai nemulţumiţi fiind tinerii  (47%
dintre aceştia). Nemulţumirile populaţiei se leagă îndeosebi de lipsa banilor (79% se declară nu prea
sau deloc mulţumiţi), asistenţa medicală (75%), în timp ce viaţa politică din ţară constituie motiv de
insatisfacţie pentru 63% din populaţie (creştere cu 9% faţă de mai 2004).

•  Trei sferturi din populaţie nu beneficiază de un trai decent; astfel, 32% susţin că veniturile nu le ajung
„nici pentru strictul necesar”, iar 44% reuşesc să-şi asigure doar „strictul necesar”.

•  Poliţiştii sunt percepuţi de 49% din populaţie ca fiind categoria în care fenomenul corupţiei este
„foarte răspândit”, fiind urmaţi de vameşi (46%), judecători (38%), parlamentari (33%), medici (32%)
etc.

•  9 din 10 cetăţeni au auzit de Recensământul populaţiei efectuat în perioada 5-12 octombrie 2004, 82%
din respondenţi au declarat că ei sau cineva din gospodăria lor au fost vizitaţi de un recenzor; dintre
aceştia 6% considerând că recenzorul nu a înregistrat corect informaţiile. Una din cinci persoane
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consideră că rezultatele ce vor fi date publicităţii nu vor fi corecte şi asta pentru că persoanele
chestionate cu prilejul Recensământului nu au declarat situaţia reală, existând bănuieli de asemenea că
vor fi multe gospodării în care nu se va realiza chestionarul. Cei care cred că rezultatele nu vor fi
corecte provin mai degrabă din rândul persoanelor de sex masculin, din rândul persoanelor din mediul
urban şi din rândul celor cu studii superioare.

•  În comparaţie cu luna mai a anului 2004 se observă o creştere semnificativă, de la 31% la 47%, a celor
care cred că în Republica Moldova nu există libertatea de a critica deschis guvernul. Cei mai
nemulţumiţi de acest aspect s-au înregistrat în rândul persoanelor cu studii superioare – 60% dintre
acestea.

•  Dintre mijloacele de comunicare în masă cele mai urmărite sunt televiziunea şi radio-ul, 71% privesc
la televizor zilnic, respectiv 52% ascultă zilnic radio-ul, în timp ce 29% citesc zilnic sau de câteva ori
pe săptămână ziarele.

•  Aproximativ o treime din populaţie a citit, auzit sau urmărit rezultatele sondajelor de opinie publică,
notorietatea sondajelor de opinie publică fiind mai ridicată în rândul persoanelor cu studii superioare
(57%) şi a celor cu un statut socio-economic ridicat (44%).

Politică
•  Nivelul de interes faţă de politică este în creştere cu 10% faţă de luna mai 2004, 28% dintre cei

chestionaţi declarând că politica îi interesează mult sau foarte mult. In acest sens, un interes mai
ridicat se înregistrează în rândul persoanelor din grupa de vârstă 45-59 ani (32% dintre aceştia îi
interesează politica mult sau foarte mult) şi a celor din mediul urban (31% dintre aceştia). Cu toate
acestea, nivelul de neîncredere în partidele politice rămâne la acelaşi nivel înregistrat şi în luna mai
2004 – 61% nu prea au sau nu au deloc încredere în partidele politice. 38% dintre respondenţi
consideră totuşi că în Republica Moldova există cel puţin un partid ce reprezintă interesele cetăţenilor.
Dintre aceştia, 64% consideră că partidul care le reprezintă interesele este Partidul Comuniştilor din
Republica Moldova (PCRM). Din trei respondenţi, unul a menţionat acelaşi partid (PCRM) ca fiind
singurul partid care poate îmbunătăţi situaţia din ţara noastră.

•  Dintre instituţiile de stat, de cea mai mare încredere se bucură preşedintele ţării (56%) şi primăriile
(54%) – ambele înregistrând o creştere cu 6% faţă de mai 2004. Tot în creştere faţă de mai 2004 este
şi încrederea faţă de mass-media, 62% au oarecare sau foarte multă încredere (a crescut cu 15%).

•  Cât priveşte încrederea în personalităţi politice, faţă de mai 2004 sau de aceeaşi perioadă a anului
2003, există o creştere în acest sens pentru Dumitru Braghiş (21% au o oarecare sau foarte multă
încredere – 19% în 2003, 12% mai 2004), Dumitru Diacov (11% - 9% în 2003, 5% în mai 2004),
Oazu Nantoi (19% - 14% în 2003, 13% în mai 2004), Eugenia Ostapciuc (30% - 26% în 2003, 23% în
mai 2004), Iurie Roşca (17% - 14% în 2003, 10% în mai 2004), Oleg Serebrian (14% - 9% în 2003,
8% în mai 2004). Doar pentru Vasile Tarlev se poate vorbi despre o diminuare a nivelului de
încredere (33% - 44% în 2003, 43% în mai 2004). Vladimir Voronin rămâne personalitatea cu cel mai
ridicat nivel de încredere acordat de populaţie 59%.

•  Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri pentru Parlamentul Republicii Moldova, 62% dintre cei
care au exprimat o opţiune electorală, au declarat că vor vota cu PCRM. Persoanele care au declarat
că intenţionează să voteze acest partid sunt mai degrabă persoane de peste 45 de ani, persoane cu nivel
socio-economic scăzut sau mediu, persoane cu studii medii incomplete.

•  Majoritatea (86%) consideră că Preşedintele Republicii Moldova ar trebui ales de toţi cetăţenii
Republicii Moldova, 35% considerând că după alegerile din 2005 Vladimir Voronin are cele mai mari
şanse să fie desemnat ca Preşedinte.

•  Pentru aderarea la Uniunea Europeană ar vota 66%, iar pentru aderarea la NATO ar vota 35%
•  84% din tineri (18-29 ani) ar pleca de tot sau pentru o perioadă din Republica Moldova dacă li s-ar

oferi această ocazie.
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