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Introducere

Pe parcursul ultimilor 20 de ani conflictul din raioanele de est ale Republicii Moldova s-a aflat în 
atenţia comunităţii  internaţionale şi a elitelor politice de pe ambele maluri ale Nistrului,  însă 
pentru majoritatea cetăţenilor simpli ai Republicii Moldova de pe malul drept al râului Nistru 
acest conflict este de cele mai multe ori „terra incognita”, iar soluţia lui nu este percepută drept 
o  problemă de prim ordin. Conform opiniei unor experţi soluţionarea acestui conflict considerat 
îngheţat  este  mai  degrabă  echivalentă  îngheţării  căutării  căilor  de  rezolvare  a   sa.  Una  din 
condiţiile soluţionării conflictului este diplomaţia populară şi stabilirea unor relaţii de încredere 
şi cunoaştere reciprocă a cetăţenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri. Un rol important 
în acest caz îl au tinerii, care în virtutea vârstei sunt mobili şi receptivi la tot ce este nou, modern 
şi captivant. Cum generaţiile anterioare nu au fost în stare să depăşească stereotipurile sovietice 
de comportament, poate ei tinerii vor face acest lucru în cazul când statul Republica Moldova va 
întreprinde anumite acţiuni în vederea pregătirii lor pentru rolurile atât de necesare consolidării 
statalităţii. 

Opinia publică din partea  controlată de autorităţile Republicii Moldova

Pe parcursul ultimilor 20 de ani Republica Moldova s-a aflat într-un lung şi sinuos proces de 
tranziţie de la un sistem social la altul, de la o economie planificată la o economie de piaţă. În 
această perioadă sărăcia şi-a făcut simţită. În rezultat  problemele principale pe care societatea 
trebuie să le rezolve au împins problema soluţionării conflictului din raioanele de est  în josul 
topului problemelor ce îi preocupă pe cetăţeni: 
Care sunt cele mai importante 3 probleme ce trebuie rezolvate în Republica Moldova? (răspuns 
multiplu) Toată populaţia. (omnibus CBS AXA – martie 2010)1

Nr Probleme procent
1 Deschiderea locurilor de muncă 44.2%
2 Întărirea ordinii în ţară 41.5%
3 Ridicarea nivelului de trai 40.1%
4 Stoparea creşterii preţurilor şi tarifelor 27.3%
5 Dezvoltarea economiei – industriei şi agriculturii 26.5%
6 Stoparea sărăciei 24.9%
7 Funcţionarea sistemului de protecţie socială a pensionarilor, familiilor cu 

mulţi copii 20.8%

8 Lupta împotriva corupţiei 17.9%
9 Asigurarea păcii şi înţelegerii între oameni 11.0%
10 Accesibilitatea faţă de multe servicii medicale, medicamente scumpe 10.0%
11 Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământ, ştiinţă, cultură 8.1%

1 Sondaj reprezentativ naţional pentru populaţia adultă (18 ani şi mai mult), marja de eroare – 3%
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12 Stoparea migraţiei 6.2%
13 Soluţionarea problemei transnistrene 4.9%
14 Altceva _____________________________ 4.7%
15 Asigurarea dezvoltării spirituale a oamenilor 4.1%
16 Creşterea alcoolismului şi narcomaniei 3.3%
17 Nu ştiu / Nu răspunde .7%

Tinerii 18-29 ani (omnibus CBS AXA – martie 2010)

  

O  privire  asupra  tabelelor  de  mai  sus  ne  face  să  constatăm,  că  diferenţe  între  preocupările 
întregii populaţii nu diferă substanţial de preocupările tinerilor. Diferenţele care se observă sunt: 
la tineri  -  Întărirea ordinii  în  ţară  se  regăseşte pe locul  trei  în top mai jos decât  la  populaţia 
generală,   Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământ, ştiinţă, cultură  este pe locul 10 în loc de 11 şi 
Accesibilitatea faţă de multe servicii medicale, medicamente scumpe   este pe 14, pe când la populaţia 
generală este pe 10. 

Faptul, că  Soluţionarea problemei transnistrene se află abia pe poziţia 13 în topul problemelor 
care ce cer rezolvate în opinia populaţiei, denotă slăbiciunea statului Republica Moldova. Acest 
fapt  se  explică  prin  dezinteresul  clasei  politice  de  orice  culoare  în  soluţionarea  problemei 
transnistrene,  lipsa  unei  viziuni  în  căile  de  soluţionare,  care  ar  fi  un  consens  naţional,  cât  şi  slaba 
capacitate a societăţii civile în cea ce  înseamnă promovarea interesului naţional, lipsa unui dialog real 
între cetăţenii Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului. Într-un sondaj analogic din 
mai 2009 respondenţii au afirmat că soluţionarea problemei transnistrene revine pe seama conducerii 
Republicii Moldova – 38.7% şi numai 6.6% ţine de voinţa societăţii civile de ambele maluri. 

Date aproape identice obţinem din sondaje dacă evidenţiem alte segmente ale societăţii (omnibus 
CBS AXA – martie 2010) (pe criterii etnice):
Moldovenii

nr Probleme procent
1 Deschiderea locurilor de muncă 52.6%
2 Ridicarea nivelului de trai 42.9%
3 Întărirea ordinii în ţară 37.7%
4 Stoparea creşterii preţurilor şi tarifelor 27.9%
5 Dezvoltarea economiei – industriei şi agriculturii 26.7%
6 Stoparea sărăciei 26.7%
7 Funcţionarea sistemului de protecţie socială a pensionarilor, 

familiilor cu mulţi copii 17.4%

8 Lupta împotriva corupţiei 13.4%
9 Asigurarea păcii şi înţelegerii între oameni 10.1%
10 Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământ, ştiinţă, cultură 8.1%
11 Stoparea migraţiei 8.1%
12 Altceva __________________________________ 6.1%
13 Soluţionarea problemei transnistrene 4.9%
14 Accesibilitatea faţă de multe servicii medicale, medicamente 

scumpe 4.5%

15 Asigurarea dezvoltării spirituale a oamenilor 4.5%
16 Creşterea alcoolismului şi narcomaniei 4.5%
17 Nu ştiu / Nu răspunde .4%
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Probleme Procent
Deschiderea locurilor de muncă 45.5%
Întărirea ordinii în ţară 41.7%
Ridicarea nivelului de trai 39.4%
Dezvoltarea economiei – industriei şi agriculturii 27.1%
Stoparea creşterii preţurilor şi tarifelor 26.4%
Stoparea sărăciei 25.1%
Funcţionarea sistemului de protecţie socială, a pensionarilor, familiilor 
cu mulţi copii 19.5%

Lupta împotriva corupţiei 18.9%
Asigurarea păcii şi înţelegerii între oameni 11.3%
Accesibilitatea faţă de multe servicii medicale, medicamente scumpe 8.9%
Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământ, ştiinţă, cultură 7.7%
Stoparea migraţiei 6.4%
Soluţionarea problemei transnistrene 4.8%
Altceva (indicaţi)_______________________________________ 4.4%
Asigurarea dezvoltării spirituale a oamenilor 4.3%
Creşterea alcoolismului şi narcomaniei 3.3%
Nu ştiu / Nu răspunde .8%

Minorităţile etnice

Probleme Procent
Ridicarea nivelului de trai 42.5%
Întărirea ordinii în ţară 40.7%
Deschiderea locurilor de muncă 39.8%
Stoparea creşterii preţurilor şi tarifelor 30.3%
Funcţionarea sistemului de protecţie socială, a pensionarilor, familiilor 
cu mulţi copii 25.0%

Dezvoltarea economiei – industriei şi agriculturii 24.8%
Stoparea sărăciei 24.2%
Lupta împotriva corupţiei 14.6%
Accesibilitatea faţă de multe servicii medicale, medicamente scumpe 13.3%
Asigurarea păcii şi înţelegerii între oameni 9.8%
Îmbunătăţirea situaţiei în învăţământ, ştiinţă, cultură 9.1%
Stoparea migraţiei 5.6%
Altceva (indicaţi)_______________________________________ 5.5%
Soluţionarea problemei transnistrene 5.1%
Asigurarea dezvoltării spirituale a oamenilor 3.3%
Creşterea alcoolismului şi narcomaniei 3.2%
Nu ştiu / Nu răspunde .5%

Definirea problemei

Analiza datelor de opinie publică din partea controlată de autorităţile Republicii Moldova denotă 
faptul că societatea moldovenească din varie motive nu se interesează, nu cunoaşte în ce constă 
esenţa conflictului din partea de est a Republicii Moldova. În acelaşi timp cetăţenii Republicii 
Moldova în proporţie cca 67% consideră reintegrarea raioanelor de est în baza constituţională ca  un 
element  necesar pentru integrarea europeană.   Această contradicţie între interesul  integrării  în  UE şi 
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cunoaşterea realităţilor referitoare la conflict poate fi depăşită prin amplificarea rolului societăţii civile de 
pe ambele maluri în diplomaţia populară, în stabilirea relaţiilor dintre diferite segmente ale populaţiei şi 
creşterea încrederii reciproce. 

În  scopul  determinării  gradului  de  cunoaştere  a  realităţilor  ce  ţin  de  conflictul  din  partea  de  est  a 
Republicii Moldova Institutul de Politici Publice (IPP) a realizat trei discuţii de grup cu tinerii din diferite 
centre  universitare  cu  tema   „Perceperea  conflictului  din  raioanele  de  est  ale  Republicii  
Moldova”.  Aceşti tineri care au crescut şi s-au format pe parcursul a ultimilor 20 de ani pot şi 
trebuie să devină acel segment al populaţiei care va pune fundamentul unei adevărate diplomaţii 
populare şi va construi podurile de încredere între ambele maluri. Inclusiv, vor deveni nucleul 
naţiunii civice al statului reintegrat. 

Aspecte metodologice

Studiul  calitativ  a  cuprins  o  generalizare  a  focus-grupului  realizat  în  Chişinău  pe  baza 
intervievării a 11 tineri.

Participanţii  la  focus-grup  au  fost  selectaţi  prin  metoda  „bulgărului  de  zăpadă”  (snow-ball), 
asigurându-se  eterogenitatea  grupului  în  dependenţă  de:  sex,  vârstă,  mediu  de  trai,  studii  şi 
ocupaţie.

Discuţiile au durat în mediu două ore, au fost înregistrate audio, transcrise şi ulterior analizate. 
Componenţa celor 3 focus grupuri:
 baieti fete total
Comrat 7 2 9
Balti 3 8 11
Chisinau 5 6 11

Bălţi –.majoritatea sunt de la Universitatea Pedagogică – 8 oameni, de la diferite facultăţi, 3 sunt 
de la colegii din oraş.
Comrat – numai de la Universitate, dar de la diferite cursuri şi facultăţi.
Chişinău – sunt toţi de la diferite Universităţi.

Vârstele participanţilor de la 18 până la 22 ani. 

Centrul universitar BĂLŢI

Studenţii sunt de la Universitatea Pedagogică diferite facultăţi (8) şi de la 3 colegii. Două dintre 
participanţi sunt reprezentante ale minorităţilor etnice din Republica Moldova şi vorbesc româna.

Perceperea realităţilor din Republica Moldova: Majoritatea absolută din participanţi se simt 
nesiguri în RM  şi văd viitorul lor personal şi al statului RM foarte instabil, chiar le este frică să 
se gândească la viitor, deoarece ei vor fi la un moment tineri specialişti fără un loc de muncă 
bine plătit care să le asigure o viaţă decentă. În acelaşi timp tinereţea îşi spune cuvîntul că deşi 
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văd viitorul  în lumini  sumbre ei  cred că atît  viitorul  lor cît  şi  al  statului  sunt  în mînele  lor 
personale. Cauza instabilităţii ei o văd haosul politic de la noi din ţară, care aduce mari prejudicii 
dezvoltării umane în ţară. Mulţi din ei şi colegii lor depun eforturi mari pentru aşi face studiile în 
ţară şi peste hotare dar cînd se întorc acasă nu îşi găsesc un loc de muncă.  Ei îşi leagă speranţele 
de Europa şi speră că statul se va întoarce cu faţa spre tineri şi se vor deschide mai multe şcoli 
muzicale,  sportive  etc.  unde  copii  îşi  vor  putea  dezvolta  potenţialul.  Greutăţile  cu  care  se 
confruntă tinerii specialişti la angajare este lipsa experienţei de muncă, dar ei nu au unde să 
acumuleze această experienţă. Multitudinea de factori ce produc nesiguranţa în viitor îi fac pe 
tineri să plece peste hotare. 

Toţi  participanţii  la  discuţie  sunt  bilingvi  romana-rusa,  deşi  ambele  participante  la  discuţie 
reprezentante ale minorităţilor au afirmat că preferă să comunice în rusă. Şase din participanţi au 
afirmat că cunosc la un nivel satisfăcător engleza, trei cunosc engleza mai puţin, şi trei au afirmat 
că cunosc franceza. 

Referitor la art. 13 din Constituţia RM  nouă din participanţi au afirmat că trebuie de modificată 
Constituţia şi în articolul dat introdusă noţiunea de limba română. Excepţie au fost cele două 
reprezentante ale minorităţilor naţionale care au afirmat că „noi nu suntem români ci moldoveni” 
şi limba trebuie să se numească moldovenească. Toţi ceilalţi au afirmat că modificarea trebuie 
făcută  pentru  ca  denumirea  limbii  să  fie  cea  corectă  din  punct  de  vedere  ştiinţific,  dar  au 
menţionat pentru toţi cetăţenii Republicii Moldova trebuie să se aducă argumente ca acceptarea 
acestui fapt (revenirea la denumirea – limba română) să se facă fără neînţelegeri în societate. 

Principala  sursă  de  informare  este  internetul,  în  măsură  mult  mai  mică  ziarele.  TV privesc 
jumătate din cei prezenţi la discuţia de grup. Literatură artistică citesc  mult mai rar, în special, 
numai ce se cere după programele de studii. O singură fată a afirmat că a citit în ultima perioadă 
o carte în afara programului. Motivul că nu citesc este lipsa de timp. Scriitorii preferaţi: Esenin, 
Rebreanu, Eminescu. 

Au călătorit în alte ţări numai 2 oameni. Aceiaşi 2  oameni au prieteni în alte ţări. 

Atitudinea faţă de armată este ambiguă – toţi au afirmat că armată în stat trebuie să  existe, însă 
afirmă ei foarte mulţi băieţi fac facultatea pentru ca să nu meargă să facă serviciul militar. Fetele 
afirmă că bărbaţii trebuie să facă armata pentru a se maturiza şi a se disciplina. Însă după ele 
armata  de  azi  nu-şi  îndeplineşte  funcţia  -  în  opinia  unora  dintre  ele  acolo  numai  se  spală 
pardoseala şi  se  curăţă  cartofi.  Armata în  opinia  lor  trebuie să-i  instruiască pe băieţi  şi  să-i 
călească, să le formeze caracterul.  
 
Unanim s-a afirmat  că cea mai mare problemă cu care se confruntă Republica Moldova est 
instabilitatea politică: „din cauza asta toţi suferă, pentru că ei acolo sus nu pot să se clarifice să  
facă stabilitate şi să aleagă acolo pe cineva”.  Alte probleme ţin de economie, ecologie. Mult 
ţine de mentalitatea oamenilor, nivelul de cultură al lor: „La noi în Ocniţa e multă mizerie, asta 
oamenii o fac, dar dintr-o parte noi nu avem containere de gunoi şi asta depinde de acum de  
stat”. 
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În opinia tuturor trebuie păstrat statutul de neutralitate, deoarece dacă întrăm în NATO ne certăm 
cu Rusia,  iar  cum Rusia  este  o  ţară  mare cu multe  resurse  şi  are  o  influenţă  mare pe plan 
mondial. Rusia ne vinde resurse energetice şi dacă ne vom certa vom plăti de două ori mai mult. 
Totodată o parte din participanţii la discuţie consideră că NATO este un aducător de pace pentru 
că impune o anumită stabilitate. 

Este greu de spus după unii că statul Republica Moldova are un viitor în timp ce unii afirmă ca 
da – are un viitor. Asta în condiţia că vor pleca mai puţini oameni peste hotare şi situaţia politică 
se va redresa: „Dacă vor fi tot aceleaşi condiţii de trai care sunt în prezent, atunci în jur la 20 
de ani noi nu vom fi cetăţeni ai RM o să căutăm ceva mai bun, ca în ţările Europene, de aceea  
trebuie realizată o schimbare, dacă aşa o să fie ţara atunci noi o să fugim în urma trenului, în  
urma Europei o să fugim, noi am rămas faţă de Europa undeva 50 de ani în urmă, … „.
Cel  mai  mult  am rămas  în  urma  Europei  în  mentalitate.  Concluzia  generală  este  că  statul 
Republica Moldova are un viitor incert. 

Viitorul Republicii Moldova ţine mult de soluţionarea conflictului transnistrean: „mi se pare că 
tare ne trebuie, deoarece acum o bucată se rupe, apoi Sudul va dori şi el şi ţara se va rupe”. 
Ţara nu trebuie să se rupă în bucăţi. Trebuie  luate în consideraţie interesele  transnistrenilor, deşi 
participanţii la discuţie nu ştiu în ce constă esenţa conflictului. Nu au cunoscuţi în Transnistria şi 
nici nu se interesează de ce s-a declanşat conflictul. Tot ce ştiu unii participanţi la discuţie este că 
în  Transnistria  se  păstrează  armament  şi  muniţii  ruseşti.  În  opina  lor,  oamenii  simpli  de pe 
ambele maluri ale Nistrului nu au conflicte între ei. Conflictul după ei este la nivelul superior – 
cei care acum sunt şefi în caz că se rezolvă conflictul vor deveni oameni simpli. În acest caz 
după unii din ei soluţia este simplă: „câteva procente să le dea celor de la Transnistria şi celor  
de  la  Moldova”.   Cauza  nerezolvării  conflictului  este  nedorinţa  de  a  găsi  un  compromis 
avantajos pentru ambele grupuri de elite. 

În opinia lor Rusia nu doreşte să-şi evacueze armata şi muniţiile pentru a menţine pe viitor 
controlul asupra Transnistriei:  „poate din cauza asta Rusia nu vrea să scoată armata ca să ţină 
acest control ca Europa să nu să se extindă”. 

În opinia participanţilor la discuţie în Transnistria se trăieşte mai bine decât în partea dreaptă a 
Nistrului. În schimb la noi este mai multă democraţie deşi ea – democraţia la noi este mai mult 
haotică, fiindcă elitele noastre democratice nu au o etică corespunzătoare: „au făcut o alianţă şi  
acum nu ştiu care-i mai deştept din alianţă”. La noi de mai multe ori s-a schimbat preşedintele. 
Aici părerile se împart, deoarece situaţia cu nealegerea preşedintelui care ţine de doi ani îi face să 
creadă că la noi nu prea este democraţie. Vinovaţi de această situaţie sunt politicienii noştri, 
cărora nu le place Constituţia şi nu o respectă: „democraţia este pe hârtie”.    

Dacă aderarea la NATO este respinsă pentru a ne integra în UE Republica Moldova trebuie să 
îndeplinească nişte condiţii, pe care noi încă nu le putem face faţă. Participanţii la discuţie nu 
ştiu care trebuie să fie aceste condiţii, dar ei presupun că din cauza mentalităţii noastre de la toate 
nivelurile societăţii. Trebuie să creştem nivelul nostru de cultură şi de înţelegere a problemelor 
noastre, deoarece nimeni nu ni le poate rezolva decît noi înşine. 
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Nu prea cunosc ce este CSI. Dar majoritatea din ei consideră RUSIA o ţară prietenă: „pentru că 
majoritatea finanţelor de peste hotare vin din Rusia, majoritatea rudelor sunt plecate în Rusia,  
în sens că lucrează acolo, iar banii îi trimit la noi în RM”. Ne este o ţară prietenă, fiindcă de 
acolo importăm gaze şi alte resurse. Nu se pot exprima vizavi de importul de resurse dintr-o 
singură sursă, deşi toţi ştiu ce s-a întîmplat cu doi ani urmă când în urma disputei Rusia-Ucraina 
s-a întrerupt livrarea gazelor. 

Nu se pre informează vizavi de evenimentele politice sau de altă natură care au loc. Nici unul din 
ei nu ştia de vizita patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse în Moldova. Dar crede că e bine că el ne 
vizitează: „noi suntem cu toţii ortodocşi”.

În RM se vorbeşte mult despre unirea cu România, dar populaţia nu doreşte să se unească. Din 
participanţii la discuţia de grup doar unul singur a afirmat că ar dori unirea, ca argument pentru 
unirea de către dânsul a fost: „am acolo rude!”.  Sunt mai multe cauze că nu se doreşte unirea: 
politicienii noştri care ocupă poziţii aici la noi vor deveni cetăţeni simpli: „nimeni nu  vrea să  
iasă din scaunul lui moale şi confortabil să ducă să lucreze ca”....  Reprezentanţii minorităţilor 
naţionale au aduc ca argumente al II război mondial cu atrocităţile sale. Alţii aduc argumente 
contra unirii imaginea cetăţenilor români în alte ţări – sunt consideraţi toţi ţigani, etc. Un singur 
participant  la  discuţie  a  afirmat  că dacă  unirea  şi  va  avea  loc  pentru asta  trebuie  să  voteze 
cetăţenii RM la un referendum. Acelaşi participant: „trebuie de prietenit cu toţi şi să avem ţara  
noastră”.

Universitatea COMRAT

Situaţia  politică  instabilă  provocată  de  nealegerea  preşedintelui  de  2 ani  provoacă  probleme 
întregii  societăţi.  Problemele  cu  care  se  confruntă  societatea:  sărăcia,  preţuri  mari,  lipsa 
infrastructurii,  migraţia  excesivă  în  căutarea  unui  loc  de  muncă  bine  plătit  etc.  rămân 
nerezolvate: „lipsa stabilităţii  politice  creează instabilitate în celelalte  sfere de dezvoltare a  
statului, pe când cei de sus se ceartă poporul suferă”. Alt participant la discuţie consideră,  că: 
„vectorul  politic  pe  care  l-a  ales  puterea  noastră,  adică  Euro-integrarea  cum decurge,  ea  
decurge  cu  neconsiderarea  părerii  minorităţii  chiar  şi  a  aceeaşi  Găgăuziei,  nimeni  nu  o  
întreabă dacă vrea în Europa”  este o problemă pentru Republica Moldova şi ca urmare în viitor 
nu va fi nimic bun pentru ţară. 

Viitorul personal este văzut destul de variat de către participanţii la discuţie:  2 dintre ei sunt 
dispuşi spre o plecare sigură în alte ţări deoarece nu-i leagă nimic de Republica Moldova, alţii 2 
afirmă că în funcţie de situaţia nu se va schimba pînă îşi fac studiile atunci şi ei sunt dispuşi să 
plece. Unii din ei înţeleg că barierele lingvistice (ne cunoaşterea limbii oficiale a statului) le 
limitează posibilităţile de angajare şi carieră. 

Viitorul Republicii Moldova este văzut în culori destul de bune în cazul care se rezolvă situaţia 
cu  stabilitatea  politică,  după  care  trebuie  de  întreprins  paşi  pentru  a  participa  la  Uniunea 
Vamală: Rusia, Bielorusia, Kazahstan. Unul dintre participanţi vede viitorul Găgăuziei în afara 
Moldovei: „eu cred că regiunea noastră poate să se descurce individual, … nu chiar individual,  
cu ajutorul anumitor state, dar oricum viitorul Găgăuziei nu trebuie să fie legat de Moldova,  
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pentru că Moldova în fiecare an alege o poziţie nouă, ba cu Rusia, ba cu România, ba cu SUA,  
ba nu mai ştiu cu cine, iar noi avem poziţia noastră, părerea noastră care nu este niciodată  
luată în considerare”.  Aici  exemplu este Transnistria care în opina sa este de acum un stat 
independent şi se doreşte şi Găgăuziei acelaşi viitor.  

Pentru toţi (cu excepţia unui participant) limba română constituie o problemă deoarece gradul de 
cunoaştere este mic. Toţi ei folosesc limba rusă ca limbă de studii şi comunicare. Găgăuza o 
posedă patru din ei şi doi vorbesc bulgara. Celelalte limbi sunt cunoscute la un nivel destul de 
jos. 

Unanim s-au exprimat în defavoarea modificării art. 13. din constituţie:  „ţara este Moldova şi  
limba la fel, - denumirea ţări spune însuşi pentru limbă”. Unul dintre participanţi a afirmat că în 
opinia dînsului: „eu cred că moldoveneasca/româna este un curs politic hâtru pentru a distrage  
atenţia poporului simplu ca să se certe între ei iar între timp să se fure bugetul Moldovei”. 

Sursele  principale de informare sunt:  internetul,  TV,  profesorii.  Cărţi  citesc foarte puţin  –  o 
singură participantă a citit în ultima lună o carte. 

Călătoresc destul de des, preponderent Rusia, Ucraina, Bulgaria, Turcia. Unul a călătorit în ţările 
Uniunii Europene: Polonia, Germania, Austria. Direcţia în care călătoresc este specifică şi pentru 
legăturile pe care le au: Rusia, Ucraina. 

Consideră că Armata Naţională este prost dotată, iar ostaşii sunt folosiţi pentru diferite munci. 
Nimeni nu doreşte să meargă la armată, deoarece acolo nu sunt condiţii decente. O fată dintre 
participanţi consideră că toţi bărbaţii trebuie să-şi satisfacă serviciul militar: „iar băiatul care se  
dezice de armată pe el nu îl consideră bărbat, lui i se spune în faţă că este un copil”. 

Statutul  de  neutralitate  al  Republicii  Moldova  trebuie  păstrat  consideră  unii  aducând  drept 
exemplu  cazul  Elveţiei  în  timpul  celui  de  al  doilea  război  mondial.  Alţii  consideră  că 
neutralitatea trebuie abandonată deoarece: „noi suntem o ţară slabă şi nouă ne trebuie cei care  
ne  vor  ajuta”.   Pe  de  altă  parte  unii  consideră  că  RM  oricum  nu-şi  respectă  statutul  de 
neutralitate deoarece militarii noştri participă la diferite misiuni – IRAK. În acelaşi timp: „eu nu 
vreau din cauza părerilor unor politicieni să lupt cu cei pe care îi numesc prieteni, eu nu ştiu pe  
viitor UE sau Rusia ce vector vor alege, nici nu ştii cum se ceartă şi ce se începe”.  În anumite 
situaţii va trebui să găsim o umbrelă şi majoritatea consideră că aceasta la sigur nu trebuie să fie 
NATO. Acest bloc este unul agresiv în opinia lor şi ca exemplu se aduce cazul bombardării 
Iugoslaviei de către NATO (mai recent Libia). 

Deşi unii din ei consideră că pericol extern pentru Republica Moldova nu există, alţii consideră 
că pericolul extern pentru Republica Moldova vine din partea României – „eu cred că Moldova 
nu are pericole deoarece este o  ţară săracă”; „eu nu văd pericole  externe,  dar eu văd că  
poporul nostru nu este informat corect, chiar şi activităţile organelor parlamentare, ei mereu 
adoptă şi schimbă legi însă ei nu informează poporul despre aceste schimbări,  poporul nostru  
nu prea este conştient de ce se întâmplă la el în ţară”;  „eu cred că principalul pericol este  
România”. 
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Direcţiile de integrare  în opina lor trebuie să fie  spre est,  deoarece acolo sunt  oamenii  care 
comunică în rusă, de acolo noi procurăm resursele de care avem nevoie. Da, noi trebuie să avem 
relaţii cu UE deoarece de acolo trebuie să luăm tehnologii, dar în UE este România, şi acolo nu 
trebuim la nimeni:  „dacă o să ne aflăm într-o aşa uniune v-a apărea un control mare,  iar  
resursele pe care le avem la moment şi cu care noi trăim, ele se vor suprima posibil… viticultura 
noastră nimănui din UE nu-i va trebui, de asta eu nu sunt contra cooperării şi înţeleg că singuri  
nu vom putea face nimic, dar să te alături unei uniuni trebuie foarte bine să plănuim totul”; -  
Moldovei îi este neapărat să coopereze cu cineva, individual nu va obţine nimic, trebuie oricum  
nişte investiţii, ţara noastră este săracă iar noi în orice sector suntem săraci, eu ca locuitor al  
Găgăuziei pentru mine este mai aproape Rusia”. 

Despre CSI opinia este unanimă că nu este efectivă:  „CSI a fost  creat pentru ca economia  
fostelor state sovietice să depindă una de alta ca pe o perioadă de timp să se dezvolte ca apoi să  
se despartă”.  În privinţa relaţiilor cu Rusia ce crede, că Rusia este prietenă Republicii Moldova, 
dar problema se conţine în interiorul Moldovei, deoarece vectorul orientării se schimbă des. 

Participanţii la discuţie s-au arătat indignaţi de protestele din Chişinău, organizate contra vizitei 
Patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse. 

Conflictul Transnistrean se vede rezolvat prin formarea unei federaţii care ar include Transnistria 
şi Găgăuzia. Au fost exprimate şi alte opinii, cum ar fi ca Găgăuzia să se unească  cu Transnistria 
şi se secesioneze de Moldova. O altă idee exprimată, dar care a fost criticată de alţi participanţi, 
deoarece  ar încălca acordul de la Helsinki: „când Moldova s-a integrat în URSS, partea stângă  
a Nistrului aparţinea Ucrainei, păi să le dăm lor această parte şi să luăm înapoi ieşirea la  
mare” . Este greu de avut o părere despre acest conflict deoarece ani de zile el nu s-a rezolvat, 
între timp Transnistria şi-a construit statul, în opina participanţilor, şi trăiesc mai bine. Conflictul 
se rezolvă greu şi din cauză, că conflictul nu este între oamenii de rând, care şi acum comunică 
între ei, ci   între politicienii de pe ambele maluri. 

Contigentul  rusesc  militar  care  staţionează  în  Transnistria  trebuie  să  păzească  tehnica  şi 
muniţiile. În opina lor contingentul se găseşte acolo legal deoarece Transnistria este stat şi au 
dreptul să ceară ajutor Rusiei. 

Sunt informaţi despre alegerile prezidenţiale din Transnistria la 11 decembrie 2011. Rezultatele 
consideră participanţii este previzibil: „e fix ca în Uniunea Sovietică alegerile, 90% din cei care  
se duc îl aleg doar pe unul, aşa e şi în Transnistria, e clar din start cine va fi preşedinte”. Din 
această şi din alte cauze în Republica Moldova regimul este mai democratic decît în Transnistria: 
„acolo este democraţie cu elemente de autoritarism, acolo este social-democraţie, mai aproape  
de asta”. 

În opinia participanţilor moldovenii şi românii sunt popoare diferite, au un trecut istoric diferit, 
tradiţii şi cultură diferită, şi, prin urmare: „vreau să spun că aceste popoare se raportează unul  
la altul cu mare grijă, risc să presupun că cea mai mare parte a locuitorilor din Moldova nu 
doresc unirea cu românii şi îi anticipează într-un fel şi poporul român în special nu ne aşteaptă  
cu braţele deschise”. 
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Centrul universitar CHIŞINĂU

Imaginea tânărului din Chişinău. Opinii şi percepţii a realităţilor din RM şi a locului său în 
calitate de cetăţean.

Tinerii din Chişinău au precizat ca principale surse de informare : Internetul şi televiziunea. La 
capitolul  lecturi,  aceştia  au  indicat  doar  literatura  de  specialitate  şi  numai  un  respondent  – 
literatura clasică.

La întrebarea: Câte limbi cunosc?, toţi tinerii au menţionat că au cunoştinţe avansate a limbii 
rusă şi română, doar jumătate din ei cunosc o a treia limbă, aceasta fiind engleza în 4 din 5 
cazuri. Astfel migrarea tinerilor peste hotare este determinată de cunoaşterea limbilor cu caracter 
latin şi rus, unde jumătate din ei au călătorit - România, Rusia, Ucraina, iar cealaltă jumătate nu a 
fost niciodată după hotarele ţării. Nici unul din ei nu au legături de comunicare cu tineri din alte 
ţări.

Părerile respondenţilor privind serviciul militar obligatoriu sunt împărţite, unii consideră că ar 
trebui să fie obligatoriu,  inclusiv fetele (… eu consider că trebuie de făcut armata,  inclusiv  
fetele). Alţii sugerează că ţara nu ar trebui să întreţină forţe armate deoarece ţara nu se află în 
conflicte militare cu un alt stat  (… eu cred că nu este nevoie de armată, pentru că oricum nu  
merge vorba de război).
            
Deşi toţi respondenţii au specificat “limba română” ca una din limbile pe care o cunosc la nivel 
avansat,  doar un sfert  din ei  nu ar dori  o posibilă modificare  a art.  13 din Constituţie,  care 
prevede limba moldovenească - limbă de stat. Ei conchid că situaţia politică actuală este prea 
dificilă pentru a soluţiona o astfel de problemă, care necesită finanţare (… eu consider că nu, din  
cauză că dacă schimbăm articolul 13 este nevoie de referendum, referendumul necesită bani,  
dar la noi situaţia actuală nu e chiar favorabilă). 
            
De asemenea situaţia politică este pusă ca fiind primul obstacol ce nu le permite acestora de a 
vedea statul Republica Moldova în viitorul apropiat (… depinde, dacă domnii de la conducere o 
să lase mofturile într-o parte şi o să lase oleacă nasul mai jos atunci o să fie tot bine, să sperăm 
că o să ajungem departe şi în Europa ), doar un respondent atestă amprente ale democraţiei în 
prezent şi este sigur că acestea îşi vor face apariţia în următorii ani, iar doi din ei au menţionat că 
viitorul ţării depinde de cetăţenii ei în mare parte (Virginia: …asta cred că în primul rând asta 
depinde de noi / Ilie: …la noi oamenii sunt aşa ). Pe lângă aceasta, ei pun accentul pe: corupţie, 
nivel  scăzut  de  educaţie  şi  migraţia  populaţiei  peste  hotare,  ca  fiind  alte  probleme  de  o 
importanţă majoră.
            
Deşi  în  ceaţă  viitorul  ţării,  propriul  viitor  tinerii  din  Republica Moldova îl  văd  prin  prisma 
optimismului, marea majoritate din ei declară cu certitudine că el va fi unul frumos şi prosper, cu 
un serviciu stabil şi o familie întemeiată. Însă ca bariere în realizarea acestuia, ce ar putea cauza 
migrarea peste hotare la o parte din ar fi: nesiguranţa de un serviciu permanent şi situaţia politică 

10



instabilă  (… un loc de muncă mai bun, cu un salariu normal, de dorit în ţară, dacă nu atunci  
peste hotare şi apoi familia). 

Atitudinea faţă de factorii externi.

Principalul pericol pentru Republica Moldova, după cum îl văd cea mai mare parte dintre tineri, 
este dispariţia statului şi a poporului moldovenesc. Una din cauzele posibile pentru o aşa situaţie, 
ar fi unirea cu România (… unirea cu România, că nu o să mai fie Moldova).
            
Majoritatea din ei au susţinut că nu ar accepta o posibilă unire cu statul român, justificând că 
acesta şi aşa le oferă posibilitatea de a primi cetăţenie română, ceea ce le permite accesul liber 
către statele europene (… ei şi aşa ne dau nouă paşapoarte).
            
În raport de 3 la 11 sunt pentru integrarea în Uniunea Europeană, sunt conştienţi că este necesară 
parcurgerea  a  multor  etape  de  conformare  înainte  de  integrare,  dar  îşi  menţin  o  concepţie 
optimistă până la urmă, sunt de părerea că statutul neutru al RM nu este cea mai optimă soluţie şi 
că acest fapt doar va stagna procesul de dezvoltare a ţării (… o să vină investitori în Moldova 
este o zonă economică liberă…  aşa noi stagnăm pentru că noi ne temem să facem un pas... dacă  
noi om fi singuri, noi nu avem nimic).
            
Câţiva din ei sunt de părerea că integrarea în UE va agrava relaţia cu Rusia, astfel  blocând 
accesul la gazele naturale la care în prezent beneficiem de reducere, concluzionând că ar fi mai 
convenabil de a menţine un statut neutru, cooperând diplomatic cu ambele tabere, cum o fac 
Elveţia şi Norvegia de exemplu (… foarte multe ţări trăiesc fără UE şi ele trăiesc cu mult mai  
bine…Elveţia…Norvegia…noi trebuie să fim pe centru şi cu unii şi cu alţii). Cu toate că în mare 
parte tinerii au declarat că nu este eficient de a importa gaze naturale doar dintr-o singură sursă.
          
Întrebaţi dacă NATO după părerea lor este un bloc agresiv sau nu, aceştia exprimat pasivitate, 
dar nici prezenţa lor în preajma RM nu ar fi binevenită(… am privit acum o emisiune că NATO a 
deschis foc asupra oamenilor… şi aşa murim de foame dar să-i mai hrănim şi pe ei), chiar dacă 
cunoştinţele acestora despre NATO nu sunt la nivelul cel mai înalt. 
          
Referitor la CSI, o persoană a menţionat faptul că aceasta nu întreprinde nici un fel de acţiuni, 
este imobilă şi invizibilă  (… nu e nici  o facilitate că suntem în CSI asta e pur şi  simplu o  
comunitate care e scrisă undeva pe foaie şi atât). Iar o treime din tineri au precizat că nu cunosc 
nici o informaţie privind Comunitatea Statelor Independente. RM ca membră a statelor CSI, cât 
şi Rusia - este privită cu un caracter ospitalier şi ca o naţiune unită, deşi respondenţii sugerează 
că aceasta şi-a amplasat baza militară pe teritoriul Moldovei (Transnistria). 
           
Informaţie despre vizita patriarhului Kiril la Chişinău cunoştea doar un singur respondent, iar 
întrebaţi dacă e bine sau rău acest lucru, nimeni nu a manifestat obiecţii (… e bine, de ce să nu  
fie bine). 

Atitudini faţă de diferite aspecte ale problemei transnistrene
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În viziunea tinerilor, problema transnistreană afectează viitorul ţării, de aceea ei au afirmat că 
văd viitorul Republicii Moldova fără Transnistria. Unanim au declarat că statul transnistrean nu 
are dreptul la existenţă,  dar nici  nu ar trebui cedat acest  teritoriu. Ei privesc sceptic alipirea 
Transnistriei de RM, deoarece, afirmă ei, partea stângă a Nistrului nu ar dori o posibilă unire din 
cauza că populaţia Transnistriei duce un mod de trai decent (… în Transnistria toţi sunt contra  
de a se uni înapoi ei nu au dorinţa asta)., cu preţuri reduse la gaz, locuri de muncă şi salarii 
stabile, doi respondenţi au precizat faptul că ar dori să locuiască acolo (… eu tot aş vrea acolo să 
trăiesc). Cunoştinţele acestora despre situaţia din partea stângă a Nistrului sunt bazate pe faptul 
că trei respondenţi deţin relaţii amicale cu tineri de acolo. 
          
Întrebaţi între cine este conflictul, tinerii au afirmat că ar avea aspecte politice, iar ca vinovaţi în 
declanşarea lui, un tânăr a afirmat că ar fi Iurie Roşca, iar altul - Rusia. Deşi nu cunosc o cauza a 
conflictului şi o posibilă metodă de rezolvare, aceştia îi redau o înfăţişare politică, motivând prin 
faptul că elitele politice ar fi cointeresate în nesoluţionarea lui din dividende financiare  (… că 
este interes personal, eu fiind Voronin sau Lupul eu aş accepta mai bine Smirnov să-mi aloce pe  
lună într-un cont bancar off-shore undeva prin Venesuela), astfel implică şi prezenţa trupelor 
Rusiei ca principalul obstacol în luarea deciziilor pentru rezolvarea problemei (… păi asta şi nu  
ne permite să luăm noi deciziile, dar suntem undeva sub aripa Rusiei, anume din acest motiv).  
La întrebarea: de ce nu îşi evacuează Rusia trupele?, aceştia nu au putut da un răspuns, totodată 
au afirmat că armata din Transnistria la o primă ocazie ar putea invada şi cuceri Moldova fără 
nici un obstacol (… dar Transnistria şi fără Rusia pe noi… în două zile).
           
Tinerii susţin că regimul din Transnistria este unul comunist, fără amprente democratice. Astfel 
făcând aluzie la următoarele alegeri prezidenţiale, aceştia nu dispuneau de informaţii în acest 
context, dar sunt ferm convinşi că următorul mandat îi va reveni liderului Igor Smirnov.
           
           
Concluzii şi recomandări

1. Tinerii, indiferent de originea etnică, universităţi şi locaţie, se simt nesiguri în Republica 
Moldova, personal, şi, văd viitorul statului la fel de incert. 

2. Majoritatea absolută a tinerilor se informează exclusiv din internet,  citesc cărţi foarte 
puţini din ei.

3. Majoritatea tinerilor sunt nemulţumiţi de instabilitatea politică din ţară.
4. Atitudinea faţă de modificarea art. 13 din Constituţia RM este împărţită în funcţie de 

originea etnică: moldovenii consideră că art. 13 trebuie modificat ca în Constituţia RM să 
fie  explicit  inclusă  ca  denumire  a  limbii:  limba  română,  dar  în  condiţia  explicării 
populaţiei acest fapt pentru a păstra pacea civică; iar participanţii de altă origine etnică 
decât autohtonii sunt pentru păstrarea actualei denumiri.

5. Pentru statutul de neutralitate  au pledat majoritatea absolută a tinerilor şi contra integrării 
în NATO.

6. În problema integrării în UE părerile sunt divizate: majoritatea moldovenilor sunt sceptici 
în privinţa integrării Republicii Moldova, dat fiind faptul că noi nu putem satisface în 
prezent condiţiile de aderare; reprezentanţii minorităţilor etnice sunt contra integrării în 
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UE şi pledează pentru lărgirea cooperării în spaţiul CSI şi aderării la uniunea vamală 
Rusia, Bielorusia, Kazahstan.

7. Tinerii  nu  cunosc  nimic  din  cauzele  conflictului  din  raioanele  de  est  ale  Republicii 
Moldova. Totul se reduce la nişte clişee simpliste vis-a-vis de originea problemei.

8. Relativ restrânse sunt contactele între tinerii de pe ambele maluri ale Nistrului – de regulă 
numai cu colegii de la universităţile unde ei studiază. 

9. La reprezentanţii  minorităţilor  etnice  se  observă  o  fobie  faţă  de  România,  pe  care  o 
consideră o ameninţare externă pentru Republica Moldova.

10. Tinerii nu cunosc realităţile de viaţă din raioanele de est ale Republicii Moldova.

În scopul unei mai bune informări ale tinerilor din partea dreaptă a Nistrului, cât şi a amplificării 
eforturilor diplomaţiei  populare pentru creşterea încrederii reciproce între cetăţenii  Republicii 
Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului sunt necesare un set complex de acţiuni, pe care 
trebuie să le întreprindă atât autorităţile cât şi societatea civilă:

1. Organizarea unor şcoli de vară cu diferite tematici cu tinerii de pe ambele maluri.
2. Organizarea unei emisiuni de tipul talk show cu participarea tinerilor de pe ambele maluri 

la televiziunea naţională.
3. Organizarea diferitor competiţii sportive, festivaluri artistice cu participarea tinerilor de 

pe ambele maluri.
4. Recrutarea participanţilor din raioanele de est  ale Republicii Moldova să se efectueze 

prin metode ne formale fără contactarea oficialităţilor locale de către societatea civilă. 
5. Includerea  tinerilor  din  raioanele  de  est  ale  Republicii  Moldova,  care  studiază  în 

instituţiile de învăţământ din partea dreaptă, în cât mai variate activităţi, organizate de 
autorităţi şi societatea civilă.   
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