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Summary. The article analyzed the evolution 
of perceptions and attitudes of the population about 
European integration of Moldova. According to soci-
ological investigations, the support of the European 
vector by citizens of Moldova did not had in the past 
decade a consistent trend in ranging from 68% in 
2003, 76% – in 2007 and up to 48% in present. Study 
fi nds not only divergent expectations in the beliefs of 
the population, or more precisely, in perception of be-
nefi ts and costs of European integration but also poor 
information of citizens about the ,,Europeanization” 
process. Consequently, the Moldovan society is pre-
tty fragmented and inconsistent in terms of suppor-
ting the European vector. 
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Rezumat. În articol este analizată evoluția per-
cepțiilor și atitudinilor populației privind apropierea 
și integrarea europeană a Republicii Moldova. Pot-
rivit datelor investigațiilor sociologice, susținerea 
vectorului european de către cetățenii Moldovei nu a 
avut în ultimii zece ani o tendință constantă, variind 
de la 68% în anul 2003, 76% – în anul 2007 și până 
la 48% în prezent. Studiul constată nu numai diver-
gența așteptărilor și convingerilor populației, sau mai 
exact, a percepției benefi ciilor și costurilor legate de 
integrarea europeană, dar și informarea proastă a ce-
tățenilor asupra procesului  de ,,europenizare”. Drept 
consecință, societatea moldovenească este destul de 
fragmentată, inconsecventă în ceea ce privește susți-
nerea vectorului  european.  

Cuvinte-cheie: integrare europeană, partide poli-
tice, leadership, Uniunea Europeană, Uniunea Vamală. 

Integrarea Republicii Moldova în Uniunea Euro-
peană a fost declarată drept prioritate a politicii in-
terne și externe a statului atât de guvernarea actuală, 
cât și de cea precedentă. În vederea realizării acestui 
obiectiv fundamental pentru perspectiva de dezvol-
tare a Moldovei, au fost semnate mai multe acorduri 
(Acordul de Parteneriat şi Cooperare – 1994, Planul 

de Acţiuni Uniunea Europeană - Republica Moldova 
– 2005, inițierea în 2012 a negocierilor asupra unei 
Zone de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător 
care urmează să fi e parte a Acordului de Asociere 
etc.), ce vizau un şir de măsuri orientate spre apro-
pierea Republicii Moldova de Comunitatea Euro-
peană. O parte din aceste măsuri se regăsesc și astăzi 
în programul de activitate a Guvernului pentru pe-
rioada 2011-2014 „Integrarea Europeană: Libertate, 
Democ raţie, Bunăstare”, în care puterea executivă 
îşi propune să depună eforturi susţinute pentru pro-
movarea reformelor solicitate atât de societate, cât 
şi de comunitatea internaţională: crearea condiţiilor 
necesare pentru formarea unei economii funcţionale 
de piaţă, separarea reală a puterilor în stat şi asigu-
rarea supremaţiei legii, reformarea instituţiilor jude-
cătoreşti, combaterea corupţiei, asigurarea libertăţii 
mass-media etc. [1, p.3]. Astfel, aspirațiile europene 
ale Moldovei sunt foarte ambițioase și nu sunt limi-
tate la a rămâne veșnic un ,,vecin” al UE – se menți-
onează în Declaraţia Ministerului Afacerilor Externe 
și Integrării Europene al Republicii Moldova „Per-
spectivele europene ale Moldovei” [2].  

Astăzi, după mai mulți ani de cooperare cu UE 
în diverse domenii, constatăm că o parte din anga-
jamentele asumate au fost realizate, fi e și parțial, 
altele însă și în prezent poartă un caracter mai mult 
declarativ. Lipsa unei voinţe politice ferme, lipsa 
unor strategii coerente de reformare a diferitelor 
sfere de activitate, inconsecvenţa de care a dat do-
vadă uneori Executivul au avut, în mod evident, un 
impact direct asupra procesului de apropiere a Re-
publicii Moldova de Uniunea Europeană, percepții-
le și atitudinile populației față de vectorul european 
variind de la an la an. 

Dacă aruncăm o privire retrospectivă asupra as-
pirațiilor europene ale moldovenilor în ultimul dece-
niu, constatăm că numărul susținătorilor parcursului 
european al Moldovei în anul 2013 s-a redus cu 20 
la sută față de anul 2003 și cu 28 la sută față de anul 
2007, când s-a înregistrat cea mai înaltă cotă a sus-
ținătorilor vectorului de integrare europeană a țării 
– 76% (vezi Tabelul 1). Odată cu diminuarea numă-
rului susținătorilor parcursului european, a sporit, re-
spectiv, numărul persoanelor eurosceptice (de la 6% 
la 34%), care în cazul unui eventual referendum cu 
privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană ar vota contra. Cel puțin acest fapt îl atestă  
datele Barometrului de Opinie Publică. Realizată, de 
regulă, de două ori pe an, la comanda Institutului de 
Politici Publice, cercetarea scoate în evidenţă atitu-
dinile exprimate de  populația cu drept de vot faţă de 
aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 
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Tabelul 1 
 Dinamica răspunsurilor la întrebarea: ,,Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu 

privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, dvs. aţi vota pentru sau contra?”

Opţiunea Noiembrie 
2003

Decembrie 
2005

Noiembrie 
2007

Noiembrie 
2009

Noiembrie 
2011

Noiembrie 
2013

2013/2003

Vota pentru 68% 64% 76% 63% 47% 48% -20%
Vota contra 6% 9% 8% 12% 25% 34% +28%
Nu aş participa 5% 3% 3% 3% 8% 7% +2%
Nu știu, 
nu m-am decis

21% 24%- 13% 22% 20% 11% -10%

Sursa: Barometrul de Opinie Publică, 2003- 2013

Așadar, după cum relevă datele din Tabelul 1, nu-
mărul persoanelor care se pronunţă în favoarea vec-
torului european al Republicii Moldova variază de la 
68% din populație în anul 2003, 76%  în anul 2007 și 
48% în 2013, iar cel al euroscepticilor crește aproa-
pe constant și atinge o cotă maximă de până la 1/3 
din totalul participanților la sondajul din anul 2013, 
fapt ce ar trebui să îngrijoreze actuala guvernare, care 
şi-a propus integrarea europeană a Republicii Mol-
dova drept deziderat fundamental al activității sale în 
materie de politică internă şi externă a statului. Or, 
constatăm că tocmai în perioada actualei guvernări, 
care își desfășoară activitatea începând cu anul 2009, 
se înregistrează o diminuare accentuată (de la 63% în 
2009 până la 48% în 2013) a susținătorilor vectorului 
european al Moldovei. Incontestabil, asupra acestui 
indicator au infl uențat negativ mai mulți factori, in-
clusiv situația social-economică din țară, nerezolva-
rea mai multor probleme ce țin de îmbunătățirea ni-
velului de trai al populației, tergiversarea și inefi cien-
ța reformelor, în speță a celei din justiție etc., precum 
și declinul economic înregistrat în țările membre ale 
Uniunii Europene. 

Totodată, susținerea socială a cursului de in-
tegrare europeană și-a pierdut din consistenţă și 
din cauza lipsei unei strategii de comunicare cu 
publicul larg, de informare a populației privind 
avantajele, benefi ciile pe care le poate obține Re-
publica Moldova odată cu apropierea de spațiul 
comunitar și, în același timp, sarcinile care tre-
buie realizate pentru a corespunde standardelor 
europene. Este nevoie de o comunicare continuă, 
permanentă cu publicul, care să fi e axată nu numai 
pe benefi cii, dar și pe angajamente, responsabili-
tăți. Se impune o mai bună cunoaștere a așteptă-
rilor, costurilor şi chiar riscurilor ce pot interveni 
în procesul de aderare la comunitatea europeană, 
pentru ca ele să fi e discutate, să nu dezamăgească 
mai apoi cetățenii. 

În pofi da lipsei unei astfel de strategii de co-
municare, a eforturilor insufi ciente depuse de acto-
rii de la guvernare, constatăm, totuși, că nivelul de 
informare a populației despre Uniunea Europeană 
nu este atât de scăzut. Cele mai recente sondaje de 
opinie arată că aproximativ 2/3 dintre subiecții in-
vestigați se declară foarte bine sau mai curând bine 
informați atât despre Uniunea Europeană, cât și des-
pre Uniunea Vamală (Rusia – Belarus – Kazahstan), 
ceilalți, circa 1/3, consideră că sunt insufi cient sau 
deloc informați. 

De menționat că vidul informațional, defi citul 
de comunicare pe marginea acestor subiecte im-
portante a fost suplinit în mare parte de către unele 
instituții mass-media. Datorită acestui fapt a cres-
cut întrucâtva și nivelul de informare a populației 
despre UE. Aceasta, desigur, nu înseamnă că este 
inutilă elaborarea și implementarea unei strategii 
de comunicare cu publicul larg, care să consolideze 
susținerea vectorului european. 

Actualmente, după cum demonstrează aceleaşi 
cercetări sociologice, cei mai mulți moldoveni tra-
tează Uniunea Europeană mai mult ca o oportuni-
tate de angajare în câmpul muncii și de a călători 
liber în spațiul comunitar. Aceste avantaje sunt in-
vocate preponderent de către tinerii cu vârste cup-
rinse între 18-29 de ani – 37%, persoanele cu un 
nivel înalt sau mediu de educație – 34% și de na-
ționalitate moldoveni/români – 35% (vezi Tabelul 
2). De menționat, în acest context, că Strategia Eu-
ropa 2020 a lansat o nouă viziune asupra dezvol-
tării economiei Europei, care are ca scop principal 
crearea unor condiții prielnice creșterii economi-
ce inteligente, durabile și favorabile incluziunii. 
Pentru a face posibilă realizarea scopului propus, 
Uniunea Europeană a stabilit cinci obiective esen-
țiale, printre care și creșterea ratei ocupării forței 
de muncă a populației cu vârsta cuprinsă între 20 
și 64 de ani la cel puțin 75%  [3, 5].  



 nr. 2 (33), iunie 2014  - 91     

Tabelul 2 
Distribuția răspunsurilor la întrebarea: ,,Ce înseamnă pentru dvs. personal Uniunea

Europeană?” (în funcție de vârstă, mediu de reședință, educație și naționalitate)
Uniunea 
Europeană

Libertatea de a 
lucra oriunde în 

UE 

Înrăutățirea 
relațiilor cu 

Rusia

Libertatea de a 
călători oriunde 

în UE

Prosperitate 
economică

Libertatea de a 
studia oriunde în UE

Total 33,0% 28,3% 28,2% 26,9% 17,2%
Vârsta 
18-29 ani 37,4% 23,9% 35,0% 27,8% 22,8%
30-44 ani 28,3% 31,9% 29,3% 27,9% 17,7%
45-59 ani 34,0% 28,5% 25,7% 26,8% 16,4%
60 și mai mult 32,4% 28,6% 21,9% 24,6% 11,1
Educație 
Nivel scăzut 29,9% 34,1% 18,4% 25,0% 11,2%
Nivel mediu 33,9% 28,4% 28,1% 24,3% 16,9%
Nivel înalt 33,8% 21,5% 38,8% 36,8% 23,9%
Naționalitate
Moldovean/Român 35,0% 25,2% 29,7% 30,8% 18,2%
Rus 17,0% 36,5% 21,6% 13,2% 8,2%
Ucr. 28,6% 40,9% 19,0% 12,2% 8,1%
Alta 29,2% 42,4% 26,1% 10,0% 22,8%

Sursa: Barometrul de Opinie Publică, 2013

Pentru ruși, ucraineni și alte etnii (găgăuzi, bul-
gari etc.) Uniunea Europeană înseamnă, în primul 
rând, înrăutățirea relațiilor cu Rusia (37-42%) și 
mai puțin prosperitate economică (10-13%), pre-
cum și libertatea de a studia oriunde în Uniunea 
Europeană, opțiune indicată doar de 8% dintre ruși 
și ucraineni. Pentru participanții la sondaj, UE mai 
puțin înseamnă control la granițele exterioare, difi -
cultăți pentru agricultorii moldoveni din cauza ne-
competitivității cu producția din UE, birocrație, di-
versitate culturală etc., care au fost indicate doar de 
4 - 6% din respondenți. Menționăm că în tabelul 2 
sunt expuse doar primele cinci poziții, care au acu-
mulat cele mai multe opțiuni exprimate în avantajul 
aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 

Rezultatele investigațiilor sociologice relevă, 
de asemenea, faptul, că o parte semnifi cativă din-
tre subiecții investigați optează pentru Uniunea 
Vamală (Rusia-Belarus-Kazahstan). Potrivit stu-
diului, pentru 36-39% dintre persoanele cu vârste 
între 18 și 59 de ani, adică pentru persoanele eco-
nomic active, și îndeosebi pentru cei cu un nivel 
scăzut de educație (47%), Uniunea Vamală (Ru-
sia-Belarus-Kazahstan) înseamnă locuri de muncă. 
De asemenea, Federația Rusă mai înseamnă și sur-
să de energie termică. Privite în profi l comparativ, 
Uniunea Europeană și Uniunea Vamală (Rusia-Be-
larus-Kazahstan), observăm o schimbare a ierarhi-
ei importanței pentru persoanele investigate (vezi 
Tabelul 3).      

Tabelul 3
„Ce înseamnă pentru dvs. personal Uniunea Europeană/ Uniunea Vamală (Rusia-Belarus - 

Kazahstan)?”

Uniunea 
Europeană

Libertatea de a 
lucra oriunde 

în UE

Înrăutățirea 
relațiilor cu 

Rusia

Libertatea de a 
călători oriunde 

în UE 

Prosperitate 
economică

Libertatea de a 
studia oriunde 

în UE 
% 33,0% 28,3% 28,2% 26,5% 17,2%

Uniunea Va-
mală (Rusia-
Belarus-
Kazahstan)

Gaze naturale 
ieftine

Libertatea de a 
lucra oriunde în 
Uniunea Vamală 

Prosperitate 
economică

Înrăutățirea relațiilor 
cu Uniunea Europeană Pace

% 38,6% 36,5% 35,9% 21,3% 21,6%
Sursa: Barometrul de Opinie Publică, 2013
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Așadar, după cum denotă datele din Tabelul 3, 
pentru cei mai mulți dintre respondenți Uniunea Va-
mală, iar mai exact Federația Rusă, înseamnă gaze 
naturale ieftine (?), libertatea de a lucra oriunde în 
Uniunea Vamală, precum și prosperitate economi-
că. În acest context trebuie să menționăm faptul că 
cei mai mulţi dintre cetăţenii moldoveni (circa 60%) 
afl ați la muncă peste hotare sunt stabiliți temporar 
în Federația Rusă, iar pentru multe familii, banii tri-
mişi din această țară sunt cea mai importantă sursă 
de venit. 

Investigațiile sociologice arată că  fi ecare a tre-
ia familie din Republica Moldova primește bani de 
peste hotare, inclusiv din Federația Rusă. Acest fapt 
este speculat de unii actori politici care vor să-şi 
consolideze poziţiile electorale, pledând pentru ade-
rarea Republicii Moldova la Uniunea Vamală.  

În opinia autorilor, nu este de neglijat nici mo-
dul în care sondajele de opinie, efectuate de-a lun-
gul anilor, abordează subiectul cu privire la ade-
rarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 
propunând de fi ecare dată subiecților investigați 
și o alternativă la întrebarea cu referire la viitorul 
țării (inițial – rămânem în CSI sau ne integrăm în 
UE), iar mai apoi – ne integrăm în Uniunea Euro-
peană sau aderăm la Uniunea Vamală). Cu păre-
re de rău însă, investigațiile sociologice (nu doar 
Barometrul de Opinie Publică) nu și-au propus o 
cunoaștere și o promovare mai bună, mai aprofun-
dată a vectorului european, care a fost declarat în 
mod ofi cial prioritatea statului în materie de politi-
că internă și externă. 

Ca rezultat, avem ,,o societate fragmentată 
atunci când este vorba despre susținerea vectorului 
european” [4, p.44]. Lipsa unei politici consecven-
te în vederea consolidării aspirațiilor europene are 
drept rezultat și un nivel redus de autoidentifi care 
a moldovenilor ca europeni. Doar 22% dintre per-
soanele chestionate au remarcat că se simt pe deplin 
(3%) sau mai degrabă (19%) europeni [5], ceea ce 
este foarte puțin pentru o implicare activă a întregii 
societăți  în procesul de apropiere și integrare euro-
peană a Republicii Moldova. 

Abordarea subiectului în cauză pe dimensiunea 
politologică plasează în prim-plan fenomenul leader-
shipului politic şi impactul acestuia asupra perceperii 
retoricii cursului politicii externe – pro-european sau 
pro-răsăritean. Analizele sociologice relevă că per-
formanţele conducătorului determină în mare parte 
opţiunea pentru vectorul politicii externe. Fără a găsi 
raţionamentul sociologico-politic, constatăm că în 
perioada când BOP îl prezenta în topul politicienilor 
de încredere pe liderul comunist Vladimir Voronin, 

opţiunea pro-europeană atingea cote maxime. Ceea 
ce ar presupune că politicile, în special cele sociale, 
promovate de guvernul comunist, erau sancţionate 
de respondenţi, care prin răspunsurile lor confi rmau 
inefi cienţa şi necesitatea reformelor. Totodată, preşe-
dintele comunist rămânea primul în topul acreditării 
la capitolul credibilitate. Aici descoperim marea di-
lemă legată de cultura politică autohtonă şi implicit 
relevanţa sondajelor de opinie. 

Reducerea numărului de respondenţi pro curs 
european în perioada 2011-2013 coincide cu dec-
lanşarea crizei de imagine a liderilor Alianţei pentru 
Integrare Europeană. Scandalul legat de vânătoarea 
din Pădurea Domnească s-a soldat cu compromite-
rea elitei guvernatoare. Amintim că pe data de 23 
decembrie 2012, la o vânătoare de mistreţi în Re-
zervaţia Naturală „Pădurea Domnească”, a fost îm-
puşcat mortal omul de afaceri Sorin Paciu. Autori-
tăţile au încercat să muşamalizeze cazul, întrucât la 
această vânătoare participaseră înalţi ofi ciali ai sta-
tului, în frunte cu Valeriu Zubco, procurorul general 
de atunci, Ion Pleşca, preşedintele Curţii de Apel  
Chişinău, Ion Lupu, şeful Agenției Moldsilva. Dez-
văluirile au scandalizat opinia publică, cercetarea 
cazului culminând cu demisia procurorului general 
şi destrămarea Alianţei pentru Integrare Europeană. 

În acelaşi timp, disensiunea şi retoricele publi-
ce agresive dintre liderii de opinie PLDM şi PD, pe 
acelaşi tronson temporal, au determinat şi reticen-
ţa respondenţilor faţă de cursul de integrare euro-
peană promovat de actorii puterii. După acordarea 
moţiunii de cenzură și demisia Guvernului condus 
de Vlad Filat, din 5 martie 2013, a început procesul 
de rebranding al imaginii coaliţiei de guvernământ 
de la Chişinău. Votul de neîncredere a fost exprimat 
de 54 de deputaţi, inclusiv 34 din partea Partidului 
Comuniştilor, 15 – din partea Partidului Democrat,
3 – din partea grupului socialiştilor şi doi deputaţi 
independenţi. Fracţiunea Partidului Liberal Demo-
crat a votat „contra”, iar fracţiunea Partidului Libe-
ral nu a participat la votare [6]. 

Promovarea în funcţie de premier a diplomatului 
de carieră, liberal-democratului Iurie Leancă, a cre-
at premise optime pentru revenirea la chipul onest, 
umanizat, necorupt, neoligarhizat al elitei guver-
natoare. Această strategie poate fi  lesne remarcată, 
când locul vechii elite a puterii politice îl preiau 
diplomaţi de carieră: președintele Parlamentului 
Igor Corman, premierul Iurie Leancă, ministrul de 
Externe şi Integrare Europeană Natalia Gherman. 
În opinia noastră, aceste evoluţii de leadership vor 
determina evoluţii pozitive şi în ce priveşte opţi-
unea europeană a moldovenilor. Deşi mai există 
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factori care pot declanşa un impact negativ asup-
ra perceperii valorilor integraţioniste europene. 
Printre aceştia şi deprecierea leului moldovenesc 
cu iminenta majorare de preţuri inerentă acestui 
fenomen, populaţia Republicii Moldova fi ind de-
osebit de vulnerabilă la probleme de ordin social-
economic, caracteristice, de altfel, fostelor repu-
blicii sovietice. 

Un impuls pozitiv asupra opţiunii pro-europene
îl va constitui, incontestabil, şi ridicarea, la 28 
aprilie 2014, a regimului de vize pentru călătoriile 
cetăţenilor Republicii Moldova în UE. Discursu-
rile ofi cialilor europeni se arată optimiste în acest 
sens. 
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