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Rezumat
Transformările economice au produs modifi cări în structura socială, au împărţit oamenii 
în funcție de capitalul de care dispun în: bogaţi (circa 2%), care-și permit luxul și libertatea 
vieţii, și săraci, care au venituri ce le permit doar existenţa. În acest articol ne-am propus să  
determinăm formele de stratifi care (economică, politică, socioculturală etc.),  a desemna setul 
de grupuri/straturi sociale care ar refl ecta adecvat starea lucrurilor vizavi de stratifi care și a 
elabora criteriile/indicatorii obiectivi și subiectivi ai stratifi cării. Transformările democratice 
și economice care s-au manifestat în timp de trei decenii de suveranitate a statului nou format 
Republica  Moldova au produs schimbări în structura socială, modifi când straturile sociale 
și nivelul de solidaritate și coeziune ale populaţiei. În procesul de constituire a Republicii 
Moldova ca stat suveran și independent, de tranziţie spre o economie bazată pe principii 
neoliberale, se formează un mediu social cu particularităţi specifi ce care ţine de relaţiile 
dintre oameni, de caracterul individual al oamenilor, de orientările grupurilor sociale în 
câmpul social psihologic, de psihologia populaţiei majoritare.
Cuvinte cheie: coeziune socială, transformări sociale,  stratificare, politici sociale.

Summary
Economic transformations have produced changes in the social structure, have divided 
people according to their capital: rich (about 2%), who can afford luxury and freedom of 
life, and the poor, who have incomes that only allow their existence. In this article we set 
out to determine the forms of stratification (economic, political, sociocultural, etc.), to 
designate the set of groups / social strata that would adequately reflect the state of affairs 
regarding stratification and to develop objective and subjective criteria / indicators of 
stratification. The democratic and economic transformations that manifested themselves 
during the three decades of sovereignty of the newly formed state of the Republic of 
Moldova produced changes in the social structure, changing the social strata and the level 
of solidarity and cohesion of the population. In the process of establishing the Republic 
of Moldova as a sovereign and independent state, of transition to an economy based on 
neoliberal principles, a social environment is formed with specific features, related to the 
relations between people, the individual character of people, the orientations of social 
groups in the social psychological field, the psychology of the majority population.
Keywords: social cohesion, social transformation, stratification, social politics.
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Anul 1990 a rămas în istoria Republicii Moldova prin evenimente care au mar-
cat momente de cotitură în dezvoltarea noului stat. A fost aprobat Tricolorul ca drapel 
ofi cial al Republicii Sovietice Socialiste Moldova, au fost organizate „poduri de fl ori” 
peste râul Prut, care au deschis libera circulație la  hotarele de vest, la 23 iunie 1990  
parlamentul a adoptat Declarația de Suveranitate a Republicii Sovietice Socialiste Mol-
dova, documentul ce stă la temelia suveranității statutului. A urmat apoi, la 27 august 
1991, adoptarea Declarației de Independență, document de importanță primordială 
care confi rmă suveranitatea și proclamă independența teritoriului Republicii Moldova. 
Prin aprobarea democratică a acestor documente cruciale, Republica Moldova a fost 
recunoscută pe arena internațională ca stat nou suveran și independent, făuritor al pro-
priului destin pe principii democratice și ale libertăților economice și umane.

Argumentarea studiului. La trei decenii după proclamarea suveranității constatăm 
că procesele democratice, economice și sociale s-au dezvoltat turbulent în Republica 
Moldova, cu abateri și reveniri la cursul european proclamat de noul stat independent. 
O analiză sumară a evoluției proceselor respective ne dovedește următoarele:

• Evoluția capitalului uman, cel mai valoros bun al unui stat, a înregistrat o 
creștere constantă negativă. Dacă în 1991 populația  Republicii Moldova 
număra 4 364 077 locuitori, dintre care 730 mii se afl au în raioanele de est, 
apoi în 2015 populația era de 2 844 673, la care se adăugau 475 665 locuitori 
din autoproclamata Republica Moldovenească Nistreană. La 1 ianuarie 2019, 
Republica Moldova, fără raioanele de la est de răul Nistru, număra 2 681 375 
de locuitori. Sporul negativ al populației  a fost provocat de natalitatea scăzută 
și mortalitatea avansată, precum și de procesul migrator extern intensiv. 
Migrația a provocat schimbări în structura demografi că, a atras după sine 
îmbătrânirea populației, micșorarea  natalității, a incitat schimbări majore în 
modelul familiei, a făcut că crească rata divorțurilor. Timp de șapte ani – din 
2010 până în 2017 – numărul pensionarilor în raport cu întreaga populație 
a crescut de la 12,9% la 19%,adică cu 6,1%. [1] Conform datelor Biroului 
Național de Statistică,  ponderea copiilor născuți în afara modelului tradițional 
al căsătoriei a crescut de la 15% la 22%, iar fertilitatea feminină se menținea 
în tendință de scădere. S-a creat o disparitate vizibilă între zonele urbane și 
cele rurale. Familiile au devenit mai compacte. Emigrarea, migrarea masivă la 
munci temporare, mutațiile în modelul familiei și în câmpul fertilității umane 
au condus la scăderea mărimii medii a gospodăriei casnice de la 3,0 membri 
în 1996 la 2,3  în 2016. Depopularea și îmbătrânirea populației promovată 
sistemic și insistent este însoțită de scăderea stării de sănătate a populației 
și a calității vieții. Starea potențialului uman a infl uențat substanțial viața 
economică, politică, socială.

• Schimbările democratice au generat metamorfoze în mediul politic. La 18 august 
1991, la Moscova, Comitetul de Stat pentru Starea de Urgență, format  din 
elementele conservatoare ale Partidului Comunist din Uniunea Sovietică, 
organizează o lovitură de stat împotriva noii conduceri a Uniunii Sovietice 
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în frunte cu Mihail Gorbaciov. Lovitura de stat a eșuat și partidul comunist 
a fost scos în afara legii. A demarat procesul democrației pluripartidice.

 La 18 octombrie 1991, Ministerul Justiției din Republica Moldova a înregistrat 
prima formațiune social-politică din Moldova - Liga Națională a Tineretului 
Moldovei, coordonator fi ind Alexandru Tănase, din 2007 membru marcant, unul 
dintre fondatorii Partidului Liberal Democrat din Moldova  condus de Vlad Filat. 
La 21 noiembrie 1991 a fost înregistrată a doua formațiune – Partidul Democrat 
Agrar din Moldova (PDAM), care întrunea 8 928 de membri, majoritatea elitei 
Partidului Comunist al Moldovei. PDAM a guvernat în perioada 1994-1998 și 
a ”furnizat” liderii democratizării Republicii Moldova: Mircea Snegur, Petru 
Lucinschi, Dumitru Diacov, Dumitru Moțpan, Nicolae Andronic, Anatolie 
Popușoi etc. Ulterior, din PDAM au ieșit și s-au lansat fruntașii Partidului 
Comuniștilor din Moldova. În perioada de două decenii, în Republica Moldova 
”au fost înregistrate 104 denumiri de partide, unele dintre cele 77 de formațiuni 
politice și-au schimbat de mai multe ori denumirea, fi e în rezultatul fuziunilor, fi e 
din alte motive.” [2] La momentul actual, în Republica Moldova sunt înregistrate 
49 de partide, iar la alegerile parlamentare din 2019 au participat înscrise în 
buletinul de vot 15 partide, dintre care au fost alese 3 și un bloc electoral format 
din 2 partide. Cursa galopantă de constituire și înregistrare a unor noi partide 
nicidecum nu corespunde aspirațiilor la viața politică a  numeroaselor persoane 
de a contribui la democratizarea societății și la instaurarea statului de drept, ci 
refl ectă mai curând tendințele unor grupe de oameni porniți să formeze structuri 
politice de clan, în scopul acaparării puterii, păstrării proprietății asupra averilor 
obținute ilicit precum și redistribuirii bunurilor economice și sociale, afi rmării 
de sine și obținerii de statut social privilegiat. Fragmentarea proceselor politice, 
dispersarea idealurilor au creat teren favorabil dezvoltării hoției în lege, înfl oririi 
corupției, uzurpării statului de drept și sărăcirii în mare parte a populației.

• După 1990, Republica Moldova  a intrat în colaps economic, din care își 
revine cu greu. Economia și fi nanțele statului au fost supuse șocului terapiei 
de piață. Sub impactul factorilor  externi și al politicilor nebuloase interne de 
dezvoltare, în urma unui război pentru apărarea independenței și integrității 
statului, declanșat în raioanele de est ale republicii de separatiștii transnistreni 
rusofi li, susținuți de forțe cu viziuni imperiale din Rusia, timp de cinci ani, 
până în 1994, Produsul Intern Brut (PIB) general din Republica Moldova s-a 
prăbușit spectaculos. Abia în 2017 PIB-ul a depășit cu 89,6% nivelul din 1994, 
însă în 2019 rămânea sub  nivelul de până la criza din 2009, când cursul leului, 
dependent de cursul rublei rusești, a scăzut dramatic. Una din cauzele frânării 
PIB-ului a fost criza bancară, provocată de fraudele  organizate în 2015 de 
către cele trei bănci: Banca de Economii, Banca Socială și Unibanc, care au 
condus la ”furtul miliardului”. La trei decenii de suveranitate, constatăm că 
PIB-ul per capita în  Republica Moldova a rămas cel mai scăzut comparativ cu 
țările din Europa Centrală și de Est.
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• Transformările economice au produs modifi cări în structura socială, au 
împărțit oamenii în funcție de capitalul de care dispun în: bogați (circa 2%), 
care-și permit luxul și libertatea vieții, și săraci, care au venituri ce le permit 
doar existența. Strategiile și programele transformărilor economico-sociale 
elaborate de guvernele schimbate continuu în urma luptelor politice  nu au 
produs coeziune socială, au ținută fragmentară și, luate în ansamblu, dovedesc 
inefi ciență. Ele au condus la bulversarea structurilor sociale anterioare lor. 
Straturile sociale noi create dovedesc o mobilitate continuă a indivizilor și 
lipsa solidarității și a coeziunii lor.[3] 

Scopul studiului:  a determina formele de stratifi care (economică, politică, so-
cioculturală etc.),  a desemna setul de grupuri/straturi sociale care ar refl ecta adecvat 
starea lucrurilor vizavi de stratifi care și a elabora criteriile/indicatorii obiectivi și 
subiectivi ai stratifi cării.

Ipoteza studiului: transformările democratice și economice care s-au manifestat 
în timp de trei decenii de suveranitate a statului nou format Republica  Moldova au 
produs schimbări în structura socială, modificând straturile sociale și nivelul de 
solidaritate și coeziune ale populației.

În cadrul studiului au fost desfășurate următoarele metode de cercetare:
• Analiza datelor statistice, observaţia sociologică, ancheta pe bază de chestionar, 

metoda calitativă (focus grupuri), studiu de caz, content-analiza presei, 
analiza documentelor (datele Biroului Național de Statistică, documente din 
Arhiva Națională a Republicii Moldova. Rezultatele investigațiilor sociologice 
desfășurate de Centrul de Sociologie și Psihologie Socială din cadrul 
Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Socilogice și Asociația Sociologilor 
și Demografi lor din Republica Moldova în perioada 1992-2020).

În calitate de material empiric utilzăm rezultatele detaliate ale studiului socio-
logic ”Stratificarea și coeziunea socială în Republica Moldova după trei decenii 
de independență”, realizat de cercetătorii Centrului de Sociologie și Psihologie 
Socială din cadrul Institutului de Cercetări Juridice, Politice și Socilogice în perioada 
18 iulie - 2 august 2020 pe un eșantion de 1202 respondenţi din 78 de localităţi, 
reprezentativ pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, exclusiv regiunea trans-
nistreană, cu o eroare maximală de +3,0%.

Respondenții au fost rugați să nominalizeze aspectele pozitive care i-au marcat pe 
parcursul anilor de independență a Republicii Moldova. 

Asfel, pe primul loc, cu 32% din respondenți, s-a plasat ”Deschiderea hota-
relor. Semnarea Acordului de asociere cu UE. Posibilitatea moldovenilor de a 
scăpa de sărăcie. Introducerea regimului liberalizat de vize. Posibilitatea tuturor 
cetățenilor de a face studii peste hotarele țării; tineretul preia experiențele avansate 
în democrațiile dezvoltate”.

Pe locul al doilea, cu 25,9% din respondenți, s-a plasat opțiunea ” Am devenit țară 
independentă, recunoscută de toată lumea. Membru al ONU și al altor organizații 
internaționale. Edifi carea instituțiilor statului. Adoptarea Constituției Republicii 
Moldova în 1994. Obținerea independenței în 1991 fără vărsări de sânge.”
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Pe locul al treilea, cu 21,1% din respondenți, s-a plasat opțiunea ”Susținerea țării 
din exterior. Moldova obține granturi, credite care ne ajută să modernizăm țara. Cu 
fi nanțare externă se reabilitează obiectele din sfera socială”.  

Mai puțin au acumulat următoarele aspecte pozitive: Implementarea tehnologiilor 
noi; Lichidarea defi citului de mărfuri (materiale de construcție, produse alimentare, 
automobile, haine, încălțăminte etc.). S-a îmbunătățit puțin calitatea prestării servicii-
lor sociale (magazine, cafenele, restaurante, sfera deservirii sociale) – 18,2%; Reforma 
sistemului politic – 16,4%; Dreptul la libera exprimare, lichidarea dictaturii – 13,5%; 
Informarea cetățenilor este mai bună – 11,9%; Politica guvernării de integrare a Repu-
blicii Moldova în spațiul economic euroasiatic – 9,7%;  Posibilitatea de a câștiga bani. 
Distrugerea sistemului egalitarist de remunerare a muncii – 9,4%;  Altele – 2.1%.

De asemenea, respondenții au fost rugați să menționeze și aspectele negative care 
i-au marcat pe parcursul anilor de independență a Republicii Moldova.

Pe primul loc al aspectelor negative, cu 36,9% din respondenți, s-a plasat opțiunea 
Diferențierea, inegalitatea socială. Lipsa echității sociale. Pauperizarea populației și 
pierderea încrederiii în ziua de mâine. Preţuri înalte la produse alimentare și servicii 
comunale. „Prihvatizarea” pe bani mărunți a averii statului. Sărăcia absolută. Nivelul 
scăzut al calității vieții, șomajul.  Lipsa clasei mijlocii, care ar asigura stabilitate în 
societate. Sistemul de pensionare inechitabil”.

Pe locul al doilea s-au situat ”Instituțiile statului”, care în opinia a 29,6% din 
respondenți sunt slabe/ nefuncționale. Legea nu lucrează. Nu sunt toți egali în 
fața legii. Criminalizarea excesivă a societății, îndeosebi în anii’90 au uzurpat te-
meliile noului stat independent. Furtul din sistemul bancar este expresia corupției 
funcționarilor înalți de stat și apogeul hoției în lege. Mai întâi de toate trebuia de 
consolidat justiția, iar mai apoi de purces la privatizare. În „democrație”, cei care 
fură mult nu stau la pușcărie. Hoții nu se tem de nimeni. Lipsa unui organ de care 
să se teamă tâlharii, corupții, care sunt în număr mare în țară, este simțită de toată 
lumea. Corupția masivă ruinează statul Republica Moldova. Birocratul din ziua de 
astăzi este mult mai violent, mai perfi d decât cel din perioada sovietică. Factorii pro-
fesionali nu sunt primordiali în angajarea funcţionarilor la serviciu: se constată pre-
zenţa funcţionarilor incompetenţi și iresponsabili la conducerea de toate nivelurile; 
cunoașterea slabă a situaţiei reale în diferite instituţii publice, lipsa de experienţă în 
acest domeniu. Nu este asigurată transparența în activitate, nu se muncește pentru 
cetățeni. Domină lipsa de comunicare, predomină relaţiile tensionate între puterea 
centrală și autoritățile publice locale. Lipsa grijii față de copiii străzii, de veteranii 
muncii și cei de război este acoperită de lozinci  și de vorbe goale.

Pe locul al treilea, cu 25,2% din respondenți, s-a plasat opțiunea demografică. 
Fiecare al patrulea respondent consideră că situația demografi că este precară. Emi-
grarea masivă a populației peste hotarele țării ruinează capitalul uman al statului. Este 
dureros aspectul localităților rurale fără de oameni. Plecarea tinerilor îmbătrânește 
populația. Criza instituției familiei schimbă modul de trai și risipește valorile umane. 
Ea este mereu prezentă prin: numărul mare de divorțuri și copii abandonați, prin 
lipsa de atenţie pentru educaţia morală a tinerilor. 
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Respondenții au dovedit mai puține îngrijorări față de următoarele aspecte negati-
ve: confl ictul transnistrean; lipsa unui hotar în estul republicii, bine controlat de pute-
rea centrală de la Chișinău; contrabanda pe sectorul transnistrean - 22,3%; distruge-
rea sistemului economic social; reforme interminabile și inefi ciente în toate domeniile; 
pierderea piețelor tradiționale de realizare a produselor agricole; embargoul vinurilor 
moldovenești pe piața din Federația Rusă – 19,7%; indiferenţa faţă de sfera socială/dis-
trugerea infrastructurii sociale – 11,4%; instabilitate politică; lipsă de coeziune socială – 
9,5%; starea sănătății populației; situația din sistemul sanitar - 7,8%; situația ecologică 
precară; calitatea proastă/necontrolată a produselor alimentare - 5,7%; Altele: lichida-
rea Academiei de Științe și delapidarea patrimoniului de care dispunea, neînvățarea 
limbii române de către vorbitorii de alte limbi, conducerea țării nu hotărăște nimic, 
situația din grădinițe și școli, alimentarea proastă a copiilor ș.a. - 3,2%.

• Majoritatea absolută a respondenţilor (69%) consideră că evenimentele din 
interiorul ţării se desfășoară într-o direcţie incorectă, doar fi ecare al cincilea – 
într-o direcţie corectă, alte 9% – nu știu. 

• Circa 1/3  dintre cei intervievaţi (31%) s-au afl at în difi cultate să răspundă, 
dacă sunt sau nu sunt mulţumiţi de modul lor de viaţă. Prevalează acei care nu 
sunt satisfăcuţi de viaţa lor – 42%, și doar 23 la sută au notat că sunt mai mult 
sau mai puţin mulţumiţi de felul cum trăiesc. Persoanele tinere și instruite, 
cele cu o situaţie materială bună apreciază mai înalt nivelul propriu de viaţă.

• Majoritatea respondenţilor (53%) nu sunt mulțumiți de situaţia economică din 
ultimii 5 ani din Republica Moldova, 1/3 nici mulțumiți, nici nemulțumiți și 
doar 11 la sută o apreciază pozitiv.

• Reformele implimentate.  61 la sută din populaţie consideră că reformele din 
ţara noastră nu sunt efi ciente și doar 36  la sută le apreciază pozitiv. O aseme-
nea distribuire a răspunsurilor denotă mai degrabă o atitudine negativă faţă de 
modul cum se implementează reformele în ţara noastră.   

• 52% din intervievați consideră că reformele efectuate în țară contribuie într-o 
măsură mare sau foarte mare la dezvoltarea democrației, 42% sunt de părere că 
reformele respective nu înlesnesc evoluția acesteia, iar 6% nu și-au format un 
punct propriu de vedere la subiectul dat.

• 79% dintre respondenți apreciază negativ schimbările care s-au produs în 
reformarea sistemului justiției, 68% – în sfera economică, 65% - în sistemul de 
pensii, 65% - în sistemul bancar, 64% - în soluționarea confl ictului transnistrean, 
64% – în domeniul politicii interne. Cele mai pozitive schimbări au fost sesizate 
în domeniul culturii – 46%, în activitatea autorităților publice locale – 42%, 
educației – 38%, politicii externe – 34% și în combaterea corupției  – 32%. 

• Pentru 30% din populaţie veniturile disponibile nu sunt sufi ciente nici pentru 
strictul necesar, iar 35 la sută reușesc să se descurce în situaţia respectivă. Fie-
care al cincilea respondent consideră că veniturile obținute le ajung pentru un 
trai decent, dar nu le permit cumpărarea unor bunuri mai scumpe. 9 la sută 
din cei intervievaţi reușesc să procure și bunuri costisitoare, dar cu anumite 
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sacrifi cii pentru alte domenii. Doar 2% din respondenţi își permit să cumpere 
tot de ce au nevoie, fără să se limiteze în ceva.

• Înainte a fost mai bine? Doar 13% dintre persoanele intervievate consideră că 
nivelul lor de trai din prezent (2020), comparativ cu nivelul de trai de până la 
1991, este mai bun, iar 6% consideră că traiul din prezent este cu mult mai bun. 
Totodată, 42% din respondenţi recunosc că trăiesc mai rău sau cu mult mai rău 
în raport cu perioada comparată. Fiecare al patrulea intervievat consideră că 
trăiesc aproximativ la fel, iar 14% n-au știut ce să răspundă. Marea majoritate 
a cetăţeniilor cu studii general obligatorii, cei cu studii primare sau fără de 
studii, dar și cei care se identifi că cu stratul social inferior sunt nesatisfăcuţi 
de nivelul lor de trai din prezent, comparativ cu cel de până la 1991. Mult mai 
satisfăcuţi de viață sunt respondenţii cu studii avansate și cei care se autoiden-
tifi că cu grupul social superior și mediu. 

• Fiecare al nouălea respondent consideră că are un trai mult mai bun decât cel 
al părinților. 17% consideră că au un trai puțin mai bun. Fiecare al patrulea 
consideră că are un trai similar. În același timp, 21 la sută consideră că are un 
trai mai rău, iar fi ecare al cincilea – un trai mult mai rău decît cel al părinților. 
Nu au știut să răspundă 4% din respondenți.

• Cum vor trăi copiii noștri? Respondenţilor li s-a propus și o întrebare de pro-
nostic, dacă copiii lor vor avea un nivel de trai mai bun sau mai rău comparativ 
cu cel al părinților. Fiecare a treia persoană intervievată consideră că vor trăi 
mai bine copiii lor, ¼ – mult mai bine. 8% dintre respondenți consideră că 
copiii lor o vor  duce mai rău, 5% – foarte rău. Deși 30 la sută dintre respon-
denţi n-au fost în stare să răspundă clar la întrebarea cum o vor duce copiii lor, 
totuși în rândul celor care au răspuns cu certitudine se observă o parte impu-
nătoare de persoane optimiste. 

• Respondenții au fost rugați să menționeze dacă sunt îngrijorați de unele eveni-
mente. Astfel, 47% din cei chestionați au spus că le este frică că ar putea pierde 
locul de muncă, iar 33% au negat acest lucru. 64% din respondenți își fac griji 
că s-ar putea confrunta cu anumite perturbări în viață, în timp ce 24% neagă 
o astfel de posibilitate. 34% dintre respondenți sunt îngrijorați de faptul că ar 
putea fi  nevoiți să-și schimbe ocupația, în timp ce 58% nu-și fac astfel de griji. 

• Repondenții au fost rugați să aprecieze cât de mare este confl ictul dintre di-
verse grupuri sociale. Astfel, 74% dintre respondenți consideră drept foarte 
mare sau mai curând mare confl ictul dintre oamenii săraci și oamenii bogați, 
în timp ce 18% apreciază acest confl ict mai curând mic sau foarte mic/inexis-
tent. 45% dintre respondenți apreciază drept foarte mare sau mai curând mare 
confl ictul dintre clasa muncitoare și clasa de mijloc, în timp ce 42% apreciază 
acest confl ict mai curând mic sau foarte mic/inexistent. Totodată, 65% dintre 
respondenți apreciază drept foarte mare sau mai curând mare confl ictul dintre 
conducători  și muncitori, în timp ce 26% apreciază acest confl ict mai curând 
mic sau foarte mic/inexistent. 78% dintre respondenți apreciază drept foarte 
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mare sau mai curând mare confl ictul dintre persoanele din vârful societății și 
persoanele  din partea de jos a  societății, în timp ce 13% apreciază acest con-
fl ict mai curând mic sau foarte mic/inexistent. 84% din respondenți apreciază 
drept foarte mare sau mai curând mare confl ictul dintre politicieni și restul 
cetățenilor, în timp ce 26% apreciază acest confl ict mai curînd mic sau foarte 
mic/inexistent.

• Respondenții au fost rugați să menționeze care sunt cele mai importante as-
pecte pentru a ajunge în cercul elitei de sus în Republica Moldova. Astfel, pe 
primul loc s-au plasat relațiile, cu 88% de aprecieri. Pe locul al doilea s-au 
plasat banii și bunăstarea, cu 84% de aprecieri. Și doar pe locul al treilea s-au 
plasat studiile, cu 79% de aprecieri. Urmează proveniența dintr-o familie cu ni-
vel înalt de bunăstare - cu 77% de aprecieri, conexiunile politice, apartenența de 
partid – cu 76%, mita, corupția – cu 69%, inteligența, creativitatea, ambiția – cu 
67%, spiritul de inițiativă și munca asiduă – 62%, și doar pe ultimul loc din 
opțiunile propuse s-a plasat coincidența, norocul – cu 50% de mențiuni.

• Respondenții au fost rugați să aprecieze cât de satisfăcuți sunt de un set de 
aspecte ale vieții lor. Astfel, 72% au menționat că sunt total sau mai curând 
satisfăcuți de studiile pe care le au. 65% din respondenți sunt satisfăcuți de 
casa/apartamentul lor. 63% sunt satisfăcuți de viața lor în general. Doar 6 din 
10 au menționat că sunt satisfăcuți de locul de muncă. Și mai puțini (38%) sunt 
satisfăcuți de asigurarea medicală. Doar 29% au menționat că sunt satisfăcuți 
de venituri, iar 28% - de asigurarea socială (viitoarea pensie).

• 39 la sută dintre intervievați își planifi că în viitorul apropiat să obţină o remu-
nerare mai bună a muncii, 22% – să plece la lucru peste hotare, 19% – să-și 
perfecționeze califi carea, 18% – să-și schimbe locul de muncă, 9% –  să-și con-
tinue studiile, 8% - să însușească o altă profesie. 

• Rezultatele studiului ne demonstrează și de această dată că interesul față de 
viața politică în rândul locuitorilor din țară continuă să fi e destul de scăzut. 
Doar 40 la sută dintre cei chestionați au menționat că sunt interesați de poli-
tică, 14% sunt foarte interesați, 34% – puțin se interesează de politică, iar alte 
10% – nu se interesează deloc. Prin urmare, numărul persoanelor care se inte-
resează de politică este  mai mare decât al celor neinteresați.

• Respondenții au fost rugați să răspundă care ar fi  scopul spre care ar tinde, 
dacă ar fi  în politică. Astfel, 32% dintre respondenți ar lupta pentru mărirea sa-
lariilor/pensiilor, subvențiilor pentru agricutori. Totodată, 22% ar lupta împo-
triva corupției și a mitei. În același timp, 21% ar încerca să obțină bani pentru 
a rezolva o problemă din comunitate. Scopuri mai înguste au menționat 19% 
dintre respondenți, care ar incerca să-și rezolve problemele personale, să des-
chidă o afacere sau sa obțină un loc mai bun de muncă. 17% din respondenți ar 
încerca să-și aranjeze copiii la studii/locuri de muncă mai bune. 16% ar lupta 
pentru implicarea mai mare a cetățenilor în luarea deciziilor, iar 10% ar lupta 
pentru alegeri libere și corecte.
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• Doar 23 la sută dintre persoanele chestionate sunt de părerea că alegerile în 
Republica Moldova sunt libere și corecte, 30% nu sunt de acord cu aceasta, 
iar 42% le consideră parțial libere și corecte. 5  la sută nu s-au putut pronunța 
la subiect. 

• 44%  dintre intervievați consideră că populația Republicii Moldova are acces 
într-o măsură mare la informație, 13 la sută - într-o măsură foarte mare. Toto-
dată, 31% din respondenți sunt de părerea că accesul la informație este limitat, 
iar 8 la sută consideră că cetățenii n-au deloc acces la informație. 3% dintre cei 
intervievați n-au fost în stare să se pronunțe la tema dată.   

• Cercetarea noastră a semnalat din nou un nivel scăzut al încrederii populației 
în diferite instituții sociale și politice. În biserică au încredere, într-o măsură 
mai mare sau mai mică, 64% din respondenți (respectiv 20% și 44%). Nu au 
încredere 8% din cei intervievați.

Pe locul doi s-a plasat Președintele țării. Au confi rmat acest lucru 51% din respondenți, 
dintre care 15% au încredere totală, iar ceilalți 36% – într-o anumită măsură.

Pe locul trei, conform nivelului de încredere, se afl ă primăria din localitatea natală: 
46% din respondenți au confi rmat acest lucru, dintre care 11% au încredere totală, 
iar ceilalți, 35% , - într-o anumită măsură. 

Pe locul patru, la compartimentul încredere, s-a plasat presa: cred în formatorii 
de opinie publică 36% din cei intervievați (9% au încredere totală și 27% – într-o 
anumită măsură).

 Pe locul cinci se afl ă Academia de Științe a Moldovei: 35% din respondenți, din-
tre care 10% au încredere totală, iar ceilalți 25% – într-o anumită măsură. 

Alte instituții sociale: 32% din populație au încredere în armată, 31% - în  poliție; 
30% - în Guvern; 28% - în Sindicate,   26% – în Comisia Electorală Centrală, 23% - în 
organizațiile internaționale cu sediul în Republica Moldova, 22%  - în organizațiile 
neguvernamentale, 20% – în sistemul bancar, 19% – în Parlamentul țării, 17% – în 
justiție și 14% – în partidele politice.

• Conform rezultatelor studiului, în ultimii 5 ani circa 1/3 dintre respondenţi și-au 
schimbat preferinţele electorale, motivele fi ind următoarele: s-au dezamăgit în 
partide și politicieni, a scăzut nivelul de trai, s-a deteriorat calitatea vieţii.

• 8 din 10 respondenți sunt pentru inițiativa de a crea o lege care ar sancționa tra-
seismul politic. 8% sunt împotrivă, iar 9% nu și-au format o opinie în acest sens. 

• 37%  dintre respondenți apreciază negativ eventualitatea desfășurării în 2020 a 
unor alegeri parlamentare anticipate în Republica Moldova. Majoritatea (52%) 
apreciază evenimentul respectiv pozitiv, iar un grup considerabil de cetățeni 
(11%)  nu și-a format o opinie în acest sens. 

• Aproape jumătate din respondenți (47%) consideră că relațiile dintre diverse 
grupuri etnice din localitatea lor sunt bune sau foarte bune. Mai puțin de o 
treime din respondenți (32%) consideră că aceste relații nu sunt nici bune, nici 
rele. Fiecare al cincilea chestionat consideră că relațiile sunt rele sau foarte rele, 
iar 4% nu au știut să dea un răspuns la această întrebare.
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• 2/3 dintre respondenți consideră că este important sau foarte important să 
fi i creștin ortodox în Republica Moldova. 13% dintre respondenți consideră 
drept puțin important acest lucru, iar fi ecare al nouălea – deloc important. În 
același timp, 9% nu au știut să răspundă la această întrebare.

• Majoritatea respondenților (78%) consideră că biserica/preoții contribuie la 
o societate mai unită. Totuși, 14% consideră că biserica și preoții mai degrabă 
dezbină societatea în Republica Moldova. Nu au știut să dea un răspuns la 
această întrebare 8% din respondenți.

• Fiecare al cincilea respondent consideră că politica și politicienii contribuie la 
o societate mai unită, în timp ce 69% din respondenți consideră că aceștia mai 
degrabă îi dezbină pe oameni. În același timp, fi ecare al nouălea respondent nu 
a știut să dea un răspuns clar la această întrebare.

• Fiind întrebați despre mass-media, 22% din respondenți au menționat că 
aceasta contribuie la o societate mai unită. Circa 2/3 din respondenți consi-
deră că mass-media mai degrabă îi dezbină pe oameni, iar 13% nu au știut să 
răspundă la această întrebare.

• 71% din respondenți consideră că pandemia a schimbat comportamentele 
oamenilor, făcându-i mai buni, mai săritori la nevoie. În același timp, 22% 
consideră că pandemia i-a făcut pe oameni mai răi, mai egoiști. Nu au știut să 
răspundă 6% din respondenți.

• Majoritatea respondenților (61%) consideră că oamenii din comunitatea lor 
au o atitudine pozitivă față de persoanele care s-au întors de peste hotare în  
condițiile de pandemie COVID-19 (respectiv 9% - foarte bună și 52% - bună). 
Alți 22% apreciază atitudinea drept rea, iar 6% - foarte rea. Nu au știut să răs-
pundă 10% din respondenți. 

• 1/3 din respondenți consideră că  populației îi este frică de persoanele care au 
fost infectate de COVID-19, dar care s-au recuperat. 8% spun că persoane-
le date sunt blamate, sunt considerate vinovate. 29% compătimesc persoanele 
infecate. 27% din persoanele chestionate  încearcă să-i ajute pe cei bolnavi să 
depășească situația.  

• Respondenții au fost întrebați dacă consideră că este corectă părerea unora că 
oamenii trecuți de 65 de ani și-au trăit viața și salvați  trebuie doar tinerii. Au 
fost de acord cu aceasta doar 9% din respondenți. Majoritatea absolută (79%) 
au fost împotrivă, iar 12% nu au știut să răspundă. 

• Mai mult de o pătrime din respondenți (27%) consideră că în condițiile de astăzi 
pot avea încredere în majoritatea oamenilor. Circa o jumătate din respondenți 
(49%) consideră că pot avea încredere într-o oarecare măsură. 17% - că nu pot 
avea încredere deloc, iar 7% nu au putut să răspundă la întrebare.

• Doar 12 la sută dintre cetăţeni consideră că situaţia social-politică actuală din 
ţară, în contextul protestelor organizate în ultimul timp la Chişinău, este liniştită, 
majoritatea (51%) este de părere opusă, afi rmând că aceasta este tensionată; 
fi ecare al treilea respondent n-a sesizat nici un fel de schimbări în acest sens și o 
apreciază nici liniştită, nici tensionată; 5% nu s-au putut pronunţa la subiect. 
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• Peste ¼ dintre respondenţi (26%) susţin că revendicările înaintate de către pro-
testatari sunt justifi cate, circa ½ menţionează că unele sunt justifi cate, altele – nu, 
și doar fi ecare al șaselea consideră că revendicările protestatarilor sunt total 
nejustifi cate. 9 la sută din populaţie nu și-a format o opinie în acest sens. 

• Circa 2/3 dintre respondenţi (64%) spun că în cazul unei eventuale escaladări a 
situaţiei, văd un posibil scenariu asemănător celui din 7 aprilie 2009, 21 la sută 
au o părere opusă, iar 15%  nu s-au putut pronunţa la acest subiect. 

• 79% dintre respondenți consideră că majorității demnitarilor aleși nu le pasă 
despre ceea ce cred oamenii simpli de activitatea lor, 8% - au o părere opusă, 
iar 13 la sută n-au fost în stare să răspundă la această întrebare.

• Jumătate dintre respondenți au menționat că se mândresc cu faptul că sunt 
cetățeni ai Republicii Moldova: 22% - în foarte mare măsură și 28% - în mare 
măsură. Se mândresc într-o măsură mai mică cu acest fapt 27%, iar 17% nu se 
mândresc deloc. Nu au știut să răspundă 5% dintre respondenți.

• Majoritatea respondenților se mândresc cu modul de viață și cultura din 
Republica Moldova: 18% - în mare măsură și 43% - într-o oarecare măsură. O 
pătrime din respondenți se mândresc puțin de acest fapt, iar 8% nu se mândresc 
deloc. 5% nu au știut să dea un răspuns la această întrebare.

• Majoritatea respondenților consideră că au un sentiment de apartenență la 
Republica Moldova: 31% - în mare măsură și 34% - în oarecare măsură. Fiecare 
al cincilea respondent consideră că are acest sentiment în mică măsură, iar fi eca-
re al zecelea – deloc. Nu au știut să răspundă la întrebare 6% dintre respondenți.

• ¼ dintre respondenți consideră comunitatea în care locuiesc drept unită și 
23% - foarte unită. În același timp, 30% consideră comunitatea nu prea unită, 
iar 15% - deloc unită. Nu au știut să răspundă 6% din cei chestionați.

CONCLUZII 

În procesul de constituire a Republicii Moldova ca stat suveran și independent, 
de tranziţie spre o economie bazată pe principii neoliberale, se formează un mediu 
social cu particularităţi specifi ce, care ţine de relaţiile dintre oameni, de caracterul 
individual al oamenilor, de orientările grupurilor sociale în câmpul social psihologic, 
de psihologia populaţiei majoritare.

Transformările economice și politice au condus la formarea a noi grupuri sociale, 
noi structuri profesionale, ceea ce duce la modifi carea structurii societăţii în ansam-
blu. Noile grupuri sociale în Republica Moldova nu au apărut în baza principiilor 
clasice de stratifi care, ele au la temelie particularităţi naţionale, legate de procesele de 
privatizare, de formarea economiei și a relaţiilor de piaţă, de unii factori geopoliticii, 
de interesele politice în regiune ale statelor puternice în procesul globalizării.

În Republica Moldova nu există o relație clară între educație, ocupație, veni-
turi, proprietate, mod și stil de viață etc. care facilitează identifi carea claselor sociale. 
Pentru a înţelege cum s-a ajuns la un asemenea nivel de sărăcie și inechitate socială,
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considerăm că nu este de ajuns să facem trimiteri la slăbiciunea și ineficienţa prin-
cipalelor instituţii ale statului, dar se cere un recurs istoric care ne va scoate în 
evidenţă etapele și esenţa stratificării sociale până la proclamarea independenţei 
Republicii Moldova. 

Comparând structura socială a Republicii Moldova, conform autopoziţionării 
subiecţilor în 2020, cu structura socială în Basarabia anului 1917, după indicatorii 
economici și resursele funciare pe care le deţinea populaţia, vedem că societatea con-
temporană trece prin aceleași momente de criză socioeconomică, dar și identitară 
prin care a trecut și societatea Basarabiei de la începutul sec. XX. Societatea rămâne 
a fi divizată după criteriul etnocultural - lingvistic format în perioada sovietică. 
Astfel, în lipsa unei coeziuni sociale bazate pe o identitate naţională nu putem edifi ca 
o economie viabilă.

Rezultatele studiului sociologic ne permit să construim portretul social al omului 
sărac. El este locuitor din spaţiul rural (80% dintre săraci trăiesc în mediul rural, pe 
când ponderea populaţiei rurale din totalul populaţiei constituie 59%), cu mărimea 
gospodăriei 5 persoane și mai multe, în familie sunt 3 și mai mulţi copii, cu intervalul 
de vârsta 65 ani și mai mulţi, studii medii incomplete sau primare și fără studii. 

Constatăm, cei mai importanți factori care contribuie esenţial la o mobilitate a 
cetăţenilor mai sporită în ierarhia socială sunt: să ai relaţii cu persoane infl uente, 
banii, bunăstarea,  studiile, să provii dintr-o familie înstărită, să ai relaţii cu oameni 
din sfera politică, să dai mită, să fi i ambiţios, creativ, inteligent, să muncești mult 
și să ai spirit de inițiativă, să ai părinţi cu studii ș.a. Observăm, respondenții sunt 
conștienți de faptul că într-o societate de tip patriarhal, cum este societatea actuală 
din Republica Moldova, pentru a te ridica pe scara socială nu sunt sufi ciente numai 
studiile, este necesar să dovedești și o anumită apartenență, să ai în spate pe cineva, o 
familie cu situație socială, să poți manifesta relații latente. Răspunsurile ne dovedesc 
orientările respondenților în mediul social, modul cum procedează, factorii pe care 
mizează pentru a-și atinge speranțele. 

Cercetările de profi l ilustrează tendinţele procesului de stratifi care socială afl at 
în curs de afi rmare, dar care evoluează într-un spaţiu social slab conturat, scot în 
evidenţă importanţa clasei sociale mijlocii, actor care creează dezvoltare socială prin 
investiţia în educaţie și într-o etică a muncii de calitate. 

Rezultatele cercetării denotă următoarea concluzie: în Republica Moldova lipsește 
clasa de mijloc, iar societatea rămâne a fi  una instabilă. Populaţia este derutată de ra-
portul dintre cei bogaţi și cei săraci. Doar fi ecare al zecelea intervievat este mulţumit 
de actuala stratifi care (diferenţiere) socială din Republica Moldova, 71% nu sunt sa-
tisfăcuţi, iar 19 la sută n-au putut da un răspuns clar la această întrebare.

Cetăţenii consideră că sărăcia poate fi eradicată prin schimbarea atitudinii faţă 
de popor, prin creșterea încrederii în ziua de mâine, prin schimbarea motivaţiei 
faţă de muncă, de a reveni la tradiţiile de a munci calitativ și sârguincios. Astfel, 
frustrările faţă de participarea moldovenilor la construcţia URSS-ului se vor trans-
fera și asupra integrării europene. Unii ţărani s-au exprimat că, dacă până la inde-
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pendenţă de sărăcia noastră se făceau vinovaţi rușii, atunci mâine cu siguranţă vor 
deveni europenii, deoarece e mai simplu să dai vina pe cineva de insuccesele proprii 
decât să-ţi rezolvi problemele. 

În același timp, cetăţenii menţionează că trebuie de schimbat comportamentul 
social al oamenilor, mentalitatea lor paternalistă: că va veni cineva și-ţi va soluţiona 
toate problemele. Ei motivează prin faptul că pot și e necesar de întreprins la moment 
măsuri care nu necesită cheltuieli mari fi nanciare, spre exemplu: situaţia sanitară din 
sat, evacuarea gunoiului, îmbunătăţirea calităţii apei de băut, propagarea unui mod 
sănătos de viaţă etc.

Din cele expuse, este incontestabilă o concluzie fi rească și indubitabilă: oamenii 
întotdeauna vor fi  organizaţi în comunităţi,  în Republica Moldova vor fi  localități mai 
mari sau mai mici. Calea de dezvoltare a societăţii va fi  decisă de generaţiile care se vor 
succeda, iar modelul economic pe care îl vor alege, organizarea și structura socială, 
aspirațiile spiritual morale vor depinde de forţa creativă și regeneratoare a comunității. 

Sărăcia în Republica Moldova este determinată și aprofundată, în primul rând, de 
starea conștiinţei naţionale, care, afl ându-se într-un proces permanent de formare și 
consolidare, a fost întreruptă de mai multe evenimente cu impact dezastruos pentru 
destinele oamenilor: anexarea Basarabiei, în 1812, în 1940 reanexarea ei și întreru-
perea dezvoltării fi rești. În al doilea rând, trebuie de înțeles că nu putem construi o 
economie viabilă, prosperă și funcțională fără o conștiinţă etnică, care se formează 
în funcție de organizarea socială și economică, având ca suport atât tradițiile neamu-
lui, cât și tendințele contemporane în dezvoltarea tehnologiilor și managementului 
economic. În al treilea rând, constatăm că, pe parcursul a 50 de ani a fost întreruptă 
evoluţia fi rească a potenţialului proprietăţii private, oamenii au fost detașaţi de me-
canismele proprietăţii private, a economiei de piaţă și au pierdut din deprinderile de 
a fi  gospodar și întreprinzător.

În Republica Moldova există disproporţii socialeconomice acute. Ele se manifestă, 
în special, în inegalitatea economică semnifi cativă, observată în toate domeniile so-
cietăţii – pe regiuni, după venituri, consum, repartizarea proprietăţii, precum și după 
capitalul uman și social disponibil, există un grad ridicat de inegalitate în toate profi lu-
rile. Faptul dat reprezintă o ameninţare reală la adresa securităţii sociale a ţării.

De aceea, indicatorii cantitativi și calitativi ai inegalităţii trebuie să devină un 
punct de referinţă esenţial pentru coordonarea politicilor economice și sociale. Pro-
blema decalajului dintre păturile superioare și inferioare ale societăţii nu pot fi  rezol-
vate fără o revizuire a relaţiilor distributive, în scopul majorării poverii fi scale asu-
pra veniturilor excesive și majorării veniturilor persoanelor sărace la normele social 
acceptate. În această legătură rolul reglementator al statului are o importanţă-cheie, 
se poate spune chiar excepţională. El nu trebuie să se înlăture de la cele mai acute 
probleme sociale. În ţările Europei Centrale și de Sud-Est, precum Țările Baltice, 
unde reformele s-au efectuat cu cel mai mare succes, statul acţiona în diferite direcţii 
pentru a menţine inegalitatea sub control.

Revista  NR 2_2020____.indd   123Revista  NR 2_2020____.indd   123 27.10.2020   11:13:2927.10.2020   11:13:29



124

Victor Mocanu, Andrei Dumbrăveanu, Angela Mocanu

Analiza datelor ne dovedește că în Republica Moldova persistă necesitatea acută 
de desăvârșire a legislaţiei cu privire la autoadministrarea locală în așa fel ca să poată 
atrage și   organizaţiile obștești, societatea civilă în implementarea politicilor locale și 
desăvârșirea tehnologiilor de selectare a elitelor, pentru dezvoltarea diverselor forme 
ale democraţiei în politica autorităților locale. 

Pe parcursul proceselor social-istorice importante, mai ales în perioadele de tran-
ziţie, se nasc și se dezvoltă noi forme de participare a grupurilor sociale în politică. 
Pornind de la diversitatea condiţiilor variabile și a factorilor care determină politica 
statului și a societăţii, structura socială se transformă, se sedimentează în jurul unor 
nuclee, schimbându-și funcţiile, perfecţionând diversele practici sociale. Promova-
rea reformelor politice și a procesului politic în Republica Moldova an de an ia am-
ploare, ceea ce consolidează încrederea că făgașul dezvoltării democraţiei, pe care 
unele ţări au trecut acum câteva secole, noi îl vom parcurge mai repede, căci avem la 
cine să ne orientăm, există practici care ne pot fi  utile.

Destructurarea societății, inegalitățile economice, formarea neproporționată a 
straturilor sociale ( doar 2% din populație își permite să aibă tot de ce are nevoie și nu 
duce lipsuri în ceea ce dorește, pe când 65 % trăiește la limita sărăciei și sub nivelul ei 
și doar 20% se menține în spațiul traiului decent) au modifi cat modul de gândire al 
cetățenilor, au lăsat amprente vizibile în conștiința socială. Pentru a ajunge în cercu-
rile elitare, 88% dintre cetățeni consideră că e necesar să ai relații, adică să fi i mem-
bru al unor grupe de interese. Pentru ei nu sunt importante studiile, cunoștințele, nu 
are impediment principialitatea, nu sunt drept călăuze valorile morale, ci relațiile, 
nu legea, ci tocmeala. Iar pe locul doi e banul - idol al majorității - 84 % de aprecieri 
pentru o stare elitară în societatea din Republica Moldova.

Într-un atare mediu sociouman solidaritatea și coeziunea socială  pierd calitățile 
de coagulare energetică și spirituală a populației în scopul unui ideal, acești factori de 
ordin psihologic în câmpul  social se transformă în elemente răzlețe de solidaritate 
de grup și de coeziune pentru interese. Doar 8 dintr-o sută de respondenți au mani-
festat îngrijorare față de lipsa de coeziune socială.  

Situaţia economică și socială de astăzi din Republica Moldova, în pofi da comple-
xităţii sale, nu este obiectiv fatală. Ea poate și trebuie să fi e remediată prin elaborarea 
și realizarea unei politici sociale de stat știinţifi c și sistemic argumentate.
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