
 

 

 
 
 
 
 
 

Sondaj de opinia 
 

Percepții, atitudini și valori ale populației din stânga 
Nistrului 

 
Sondaj realizat pentru Fundaţia Universitară a Mării Negre (FUMN) 

de către 
Centrul de Investigații Sociologice și Marketing ”CBS AXA” 

 
 

Draft în lucru 
Partea a I-a 

 
Citarea și preluarea datelor din această versiune se vor face numai cu acordul autorului. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cuprins 

Lista figurilor ............................................................................................................................................ 3 

I. Introducere ...................................................................................................................................... 4 

II. Rezultatele studiului cantitativ ...................................................................................................... 14 

2.1. Aspecte social-economice și calitatea vieții .............................................................................. 14 

2.1.1. Calitatea vieții: aspecte generale ...................................................................................... 14 

2.1.2. Situația economică ............................................................................................................ 17 

2.1.3. Mediul de afaceri ............................................................................................................... 21 

2.2. Mass media din regiunea transnistreană .............................................................................. 28 

2.3. Cooperarea dintre cele două maluri ale Nistrului ..................................................................... 32 

2.4. Relații de vecinătate .................................................................................................................. 36 

2.5. Identitatea transnistrenilor, atitudini și valori .......................................................................... 37 

2.6. Implicare socială și cadru instituțional ...................................................................................... 40 

III. Rezultatele cercetării calitative ................................................................................................. 43 

IV. Concluzii .................................................................................................................................... 62 

 
  



 

 

Lista figurilor 

Figura 1. Credeți că în Transnistria lucrurile merg într-o direcție bună sau merg într-o direcție greșită? ................................14 
Figura 2. Credeți că în Transnistria lucrurile merg într-o direcție bună sau merg într-o direcție greșită (grupuri de vârste)? ..14 
Figura 3. După părerea Dvs. cum trăiesc oamenii din Transnistria comparativ cu 5 ani în urmă? ............................................16 
Figura 4. Cum credeți că veți trăi peste un an? .........................................................................................................................16 
Figura 5. Cum au fost veniturile Dvs. în acest an comparativ cu 2017? ....................................................................................17 
Figura 6. Care sunt problemele din Transnistria cu care vă confruntați Dvs. și membrii familiei Dvs. în prezent? ...................17 
Figura 7. Cât de mulțumit sunteți de …? ...................................................................................................................................19 
Figura 8. Cum apreciați veniturile actuale ale familiei Dvs.? .....................................................................................................20 
Figura 9. Când aveți de obicei nevoie de ajutor, la cine apelați? ..............................................................................................20 
Figura 10. După părerea Dvs. cât de ușor este să deschizi o afacere în Transnistria? ...............................................................21 
Figura 11. După părerea Dvs. credeți că în prezent în Transnistria afacerile merg mai bine sau mai prost comparativ cu ultimii 
5 ani? .........................................................................................................................................................................................22 
Figura 12. Aţi încercat Dvs. personal sau cunoașteți pe cineva - membrii familiei, rude, prieteni cunoscuți care au încercat să 
deschidă o afacere în ultimii 2-5 ani? ........................................................................................................................................23 
Figura 13. Cu ce probleme v-aţi confruntat Dvs. sau membrii familiei, rudele, prietenii cunoscuții care au încercat să deschidă 
o afacere în Transnistria? ..........................................................................................................................................................24 
Figura 14. Cu ce probleme v-aţi confruntat Dvs. sau membrii familiei, rudele, prietenii cunoscuții care au încercat să deschidă 
o afacere în Republica Moldova? ..............................................................................................................................................24 
Figura 15. Cât de ușor este în opinia Dvs. găsești un loc de muncă?.........................................................................................25 
Figura 16. Dvs. personal ați lucrat/locuit peste hotare în ultimii 5 ani? ....................................................................................26 
Figura 17. Spuneți-mi vă rog, copiii Dvs. maturi, care au peste 16 ani sunt în Transnistria sau sunt plecați peste hotare? .....27 
Figura 18. Cum credeţi Dvs., unde se pot realiza cel mai bine copiii Dvs.? ...............................................................................27 
Figura 19. Dvs. personal vă gândiți să părăsiți Transnistria în următorii 1-2 ani? .....................................................................28 
Figura 20. Care ar fi prima destinație în topul preferințelor DVS, dacă v-ați gândi să plecați? .................................................28 
Figura 21. Cât de des Dvs. …? ....................................................................................................................................................29 
Figura 22. Care este cea mai importantă sursă pentru informarea Dvs.? .................................................................................30 
Figura 23. Care este sursa de informare în care aveţi cea mai mare încredere? ......................................................................30 
Figura 24. Din ce surse de obicei primiți informație despre evenimentele ce au loc în țară și lumea întreagă? ......................31 
Figura 25. Care sunt principalele 3 canale TV, de unde primiți informație/ vă informați? ........................................................31 
Figura 26. Câtă încredere aveți în mass media (TV, radio, ziare, internet) din: ? ......................................................................31 
Figura 27. Dvs. personal aveți rude, prieteni, cunoștințe în RM, cu care mențineți relații? .....................................................32 
Figura 28. Cât de des în ultimii 5 ani Dvs. ați: ............................................................................................................................33 
Figura 29. Cât de mulțumit ați rămas în general de: .................................................................................................................34 
Figura 30. Cum apreciați următoarele aspecte legate de RM: ..................................................................................................34 
Figura 31. Cum apreciați în general cooperarea dintre: ............................................................................................................35 
Figura 32. Care sunt după părerea dvs. cauzele/barierele de cooperare dintre cele două maluri ale Nistrului: ......................35 
Figura 33. Care este țara pe care o considerați cel mai bun partener economic și politic pentru Transnistria? .......................36 
Figura 34. Pe care din statele de mai jos le considerați o amenințare pentru Transnistria? .....................................................36 
Figura 35. În opinia Dvs. relațiile Transnistriei cu care partener extern v-au dezamăgit în ultimii 5 ani? .................................37 
Figura 36. Care din următoarele credeți că ar conduce la o dezvoltare mai rapidă a Transnistriei? .........................................37 
Figura 37. Indiferent de originea Dvs. etnică, Dvs. personal vă simțiți...? .................................................................................38 
Figura 38. Dar ce identitate, credeți că este cea mai apropiată pentru întreaga populație din Transnistria? ..........................38 
Figura 39. Care din următoarele personaje pot fi considerate eroi ai poporului transnistrean? ..............................................39 
Figura 40. Pe care dintre următoarele valori le asociați cu...? ..................................................................................................40 
Figura 41. Ce încredere aveți în următoarele instituții? ............................................................................................................42 
Figura 42. În opinia dumneavoastră, care dintre următoarele poate fi considerată cea mai importantă consecință pozitivă a 
separării Transnistriei de Republica Moldova? .........................................................................................................................35 

  



 

 

I. Introducere 

1.1. Prezentare generală 
 
Raportul de cercetare este realizat în cadrul proiectului A Demystified Transnistria. Giving the 
Public Opinion a Voice implementat de către Fundația Universitară a Mării Negre cu 
sprijinul financiar al the Black Sea Trust for Regional Cooperation. Colectarea și procesarea 
datelor a fost efectuată de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS – AXA.  
Analiza și interpretarea aprofundată a datelor a fost realizată de către echipa de experți ai 
Fundației Universitare a Mării Negre în baza datelor prelucrate și puse la dispoziție de către 
CBS - AXA . Toate opiniile exprimate în acest raport aparțin autorilor și nu implică în mod 
necesar poziția Fundației Universitare a Mării Negre, a finanțatorului sau a companiei CBS-
AXA. 
 
Obiectivul general al proiectului pivotează în jurul ,,consolidării înțelegerii reciproce a 
populației de pe cele două maluri ale Nistrului în vederea schimbărilor pozitive și cooperării 
sociale bazate pe nevoile reale și actuale ale populației din regiunile studiate”. 
 
Obiectivul specific a constat în ,,realizarea unei radiografii sociale a stării de fapt din regiunea 
transnistreană prin măsurarea opiniei publice locale și generarea de date și studii de cercetare 
ce vor putea fi utilizate atât în analiza chestiunii Transnistrene în particular, cât și dintr-o 
perspectivă comparativă cu datele Barometrului Opiniei Publice din Republica Moldova și alte 
sondaje de interes pentru cercetători”. 
 
 
Rezultatele studiului sunt preconizate  să aibă un impact direct asupra viitoarelor procese 
sociale și politice dedicate chestiunii transnistrene, și să contribuie la: 
 

- diminuarea deficitului de cunoaștere științifică a opiniei publice din Transnistria prin 
furnizarea unor date cantitative și calitative pentru diferite grupuri de experți, analiști și 
factori decidenți pentru evaluarea situației curente a regiunii transnistrene; 

- demistificarea unor constructe sociale create odată cu producerea conflictului 
transnistrean care au fost menținute și alimentate intenționat de-a lungul timpului de 
anumiți actori publici din ambele regiuni și a discursurilor manipulatorii referitoare la 
conflict prin furnizarea unor date verificabile și credibile din punct de vedere științific; 

- co-interesarea și stimularea tinerilor de pe ambele maluri ale Nistrului să se implice mai 
activ în dialog și dezbateri publice în vederea producerii de idei și abordări noi referitor 
la coexistența pașnică și prosperă a celor două maluri ale Nistrului. 

 
Proiectul de asemenea țintește indirect și către: 
 
-  creșterea calității și sustenabilității proiectelor și politicilor publice adresate locuitorilor din 
stânga Nistrului și încurajarea instituțiilor publice cu atribuții în domeniul soluționării 
conflictului transnistrean să producă și să publice periodic studii și rapoarte care să informeze 
publicul despre realitățile sociale, culturale și economice ale regiunii transnistrene; 
 



 

 

- solidificarea cadrului academic și de expertiză dedicat analizei chestiunii transnistrene din 
spațiul public românesc;  

 

1.2. Context 
 
Termenul Transnistria sau ,,localitățile din stânga Nistrului” conform denumirii oficiale a 
acestui teritoriu în documentele oficiale din Republica Moldova, se referă la teritoriul conturat 
în 1990 ca și regiune independentă nerecunoscută la nivel internațional cu sediul administrativ 
în orașul Tiraspol, capitala regiunii. Transnistria nu este recunoscută de nici un alt stat, iar 
Republica Moldova continua să pretindă suveranitatea asupra acestui teritoriu.  
 
Suprafața acestui teritoriu, conform cadrului legislativ din Republica Moldova, este de circa 3 
363 km2 și înglobează atât localități din stânga râului Nistru cât și din dreapta lui: municipiul 
Tighina (Bender), care include și satul Proteagailova, comunele Gîsca și Ghițcani (situate la 
vest de Nistru), raionul Camenca, Dubăsari, Grigoriopol, Râbnița, Slobozia și orașul Tiraspol. 
În total, potrivit Legii nr. 764/2001, (Anexa 5) din Republica Moldova ce se referă la Unitățile 
administrativ-teritoriale din stânga Nistrului cărora li se pot atribui formă și condiții speciale de 
autonomie, Transnistria este formată din 1 municipiu, 9 orașe, 69 sate(comune), 135 localități 
în componența satelor (comunelor), în total 147 de localități. La rândul lor, autoritățile din 
Republica Moldova au control asupra 6 comune dincolo de Nistru: Cocieri, Moldovata Nouă, 
Corjova, Coșnița, Pârâta și Doroțcaia (Filip, 2011).  Delimitarea administrativ-teritorială 
oficială nu corespunde însă cu împărțirea care se regăsește în actele oficiale ale autoproclamatei 
Republici Moldovenești Nistrene; conform anuarului statistic din 2003, acestea arătau că 
Transnistria cuprinde 151 de localități și aproximativ 4 160 km2  numărul localităților crescând 
treptat de la an la an. 
 
Conform datelor preliminare ale recensământului populației din Transnistria efectuat de 
autoritățile nerecunoscute din Transnistria în anul 2015, populația totală a Transnistriei este 
reprezentată de 475 373 de persoane, iar numărul total al populației la finalul anului 2017 ar 
constitui 469 000 de oameni, după estimările realizate în conformitate cu ultimului recensământ 
din 2015 (Anuarul Statistic al Serviciul de Statistică RMN, 2017). Însă aceste date sunt pur 
estimative și orientative, în fapt, datele ultimul recensământ al populației nu sunt nici la 
momentul actual disponibile.  
 

Astăzi, cu un an înainte de data când autoritățile nerecunoscute ale regiunii Transnistrene se 
pregătesc de celebrarea celor 30 de ani de la formarea ,,Republicii Moldovenești Nistrene”, 
chestiunea transnistreană a devenit pe agenda publică a Republicii Moldova mai degrabă o 
problemă de ordin politic decât una de interes național și societal. Astfel, sondajele de opinie 
efectuate în Republica Moldova poziționând soluționarea conflictului transnistrean la finalul 
topului nevoilor prioritare ale populației, doar 4,4% dintre respondenții celui mai recent 
Barometru al Opiniei publice consideră că soluționarea conflictului transnistrean constituie una 
din cele mai importante probleme ale statului (BOP, 2019).  
 
Care sunt prioritățile locuitorilor din regiunea transnistreană însă,  este mai greu de precizat; 
Lipsa datelor de cercetare referitor la preferințele locuitorilor din stânga Nistrului, ne lasă doar 
să intuim vag sau să presupunem că lucrurile stau într-un fel sau altul dincolo de Nistru. 



 

 

Tematica dată nu abundă nici în studii sau cercetări care să reflecte mai clar opinia și starea 
lucrurilor de fapt de pe celălalt mal al Nistrului, majoritatea studiilor existente axându-se în 
principal pe dimensiunea externă, geopolitică a conflictului, pe posibilele scenarii de 
reglementare a conflictului și impactul avut asupra regiunii. Cele mai multe dezbateri din cadrul 
sferei politice a Republicii Moldova dedicate chestiunii transnistrene omit parțial sau în 
totalitate factorul uman, opinia publică a locuitorilor din Transnistria, atitudinile și 
perspectivele lor, nereprezentând un punct de plecare în aceste discuții. Cele câteva dezbateri 
care doresc să atingă și acest aspect, conțin opinii bazate pe date segmentate sau cercetări 
indirecte. Lipsa datelor cu privire la subiecte importante precum educație, cadrul instituțional, 
calitatea vieții, creează dificultăți în procesul de înțelegere a fenomenelor petrecute în stânga  
Nistrului. În contextul în care Transnistria nu reprezintă un stat recunoscut, datele actuale, 
valide și fidele, cu atât mai mult ar trebui să stea la baza oricărei discuții și proces de 
reglementare a conflictului. 
 
După evidențele și documentările noastre, în ultimii 5-7 ani nu a fost realizat nici un sondaj de 
opinie în regiunea transnistreană care să fie accesibil publicului larg și care să ofere date actuale 
despre aspectele sociale, economice, politice și culturale din Transnistria. În prezent, când 
asistăm unor discuții tot mai intense în spațiul politic regional și internațional despre o 
potențială soluție de reglementare a conflictului prin reintegrarea regiunii transnistrene în 
componența administrativ-teritorială a Republicii Moldova, e cu atât mai esențial să avem date 
care să fundamenteze și să ofere fezabilitate soluțiilor propuse. 
 
Acest studiu de cercetare vine să satisfacă tocmai această necesitate de cunoaștere științifică a 
societății din stânga Nistrului, fiind conceput astfel încât să permită o analiză comparative a 
celor două societăți aflate pe malurile opuse ale râului Nistrului.  Avem convingerea că acest 
raport de cercetare, pe lângă rolul său de cunoaștere a regiunii transnistrene, va reprezenta un 
instrument util pentru experți, analiști și decidenți politici și în fundamentarea politicilor publice 
viitoare dedicate creșterii calității vieții oamenilor și fezabilității soluțiilor de reglementare a 
conflictului transnistrean. 
 
Studiul este structurat pe câteva teme mari: 

- Identificarea nevoilor prioritare ale locuitorilor din stânga Nistrului; 
- Conturarea percepției generale referitor la apropierea și cooperarea dintre cele două 

maluri ale Nistrului; 
- Explorarea aspectelor ce țin de identificarea personală și colectivă a locuitorilor din 

regiunea transnistrene și valorilor considerate reprezentative pentru societate; 
- Atitudinea publică față de anumite procese interne și externe ale regiunii transnistrene.     

 
 

 
Notă: Utilizarea terminologiei precum “legislaţie”, “lege”, “instituții”, “autorități”,  ,,organe 
de conducere”, ,,Republica Moldovenească Nistreană” şi a altor termeni similari din acest 
studiu nu reprezintă recunoașterea de către autori a actelor normative respective, sau a 
autorităților și instituţiilor de facto menţionate în text.  

 
 
 



 

 

 
Adresăm mulțumiri pentru sprijinul în vederea derulării cercetării calitative Laboratorului 

pentru Analiza Conflictului Transnistrean și Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale 
,,Viitorul”. 

 
 
 
 
 
Opiniile exprimate în acest material nu reflectă în mod neapărat poziţia the Black Sea Trust sau 

a partenerilor săi. 
  



 

 

1.3. Aspecte metodologice  
 
Studiul de față constă în analiza și prezentarea datelor rezultate dintr-un demers complex de 
cercetare printr-o abordare multilaterală, realizat la inițiativa Fundației Universitare a Mării 
Negre, în perioada octombrie 2018 – februarie 2019. Cercetarea  include o componentă 
cantitativă (sondaj de opinie reprezentativ) și una calitativă (interviuri aprofundate cu experți și 
discuții de grup cu persoane care locuiesc în stânga Nistrului). Datele cantitative și o parte din 
datele calitative (3 Focus grupuri) au fost culese de compania CBS-AXA, iar instrumentele 
(chestionarul și ghidurile de interviu) au fost concepute de echipă de cercetători ai proiectului: 
Tatiana Cojocari, Radu Cupcea și prof. Dan Dungaciu și adaptate contextului specific al 
regiunii transnistrene împreună cu cercetătorii din cadrul CBS -AXA. Toate instrumentele de 
cercetare au fost traduse în limba rusă fiind disponibile în versiunea bilingvă română și rusă. 
 
Scopul principal al cercetării a fost să măsoare opinia și percepțiile populației din regiunea 
transnistreană vis-a-vis de anumite aspecte ce țin de dimensiunea socială, economică, culturală, 
instituțională internă și externă. În acest scop am utilizat metoda chestionării populației prin 
sondaj de opinie reprezentativ, tehnica interviului prin ghid de discuții de grup și interviuri 
semi-structurate aprofundate cu experții de pe cele două maluri ale Nistrului. După prezentarea 
metodologiei, raportul este organizat în două secțiuni construite în jurul instrumentelor folosite, 
respective analiza combinată a rezultatelor sondajului de opinie și interpretarea discuțiilor de 
grup și analiza interviurilor cu experții de pe ambele maluri ale Nistrului prezentată într-un 
capitol separat. 
 
Cele două metodele de cercetare utilizate în cadrul acestui studiu se completează și verifică 
reciproc, asigurând un grad mai mare de fidelitate și validitate a datelor. Dacă sondajele de 
opinie ne ajută să conturăm o imagine generală valabilă pentru întreaga populație, atunci 
metodele participative îmbunătățesc calitatea și fiabilitatea acestor informații, participanții prin 
opinia loc contribuind la contextualizarea datele prin includerea unor factori specifici precum 
cei culturali și sociali ce nu pot fi surprinși în totalitate în baza chestionarului standardizat. 
Așadar, datele calitative au oferit informații valoroase, extinse, pentru o înțelegere aprofundată 
a informațiilor rezultate în urma sondajului și au reprezentat indicatori suplimentari ce au 
permis verificarea gradului de acuratețe a datelor.  
 
Atragem atenția cititorilor că anumite răspunsuri din sondajul reprezentativ pentru regiunea 
transnistreană pot să difere față de cele regăsite în statisticile locale existente, în special în ceea 
ce privește întrebările care țin de identitatea individuală și colectivă a respondenților, fiind 
întrebări mai sensibile și mai complexe, nici în cazul sondajului nici în cazul recensământului, 
răspunsul nu poate fi surprins în totalitatea complexității sale, acesta depinzând foarte mult de 
context și de maniera în care este formulată întrebarea. De asemenea, recomandăm utilizarea 
datelor sondajului de opinie ținând cont de marja de eroare atribuită acestuia și variațiilor care 
pot reieși ca urmare a repetării sondajului.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

1.3.1. Metodologia cercetării cantitative  
 
Eşantion: standard probabilistic, multistadial.  
Populaţia cercetării: Populaţia cercetării este populaţia cu vârste de 18 ani și mai mult, diferite 
naționalități și mediu de reședință. 
Mărimea eşantionului: 499 interviuri  
Criterii de stratificare: 5 raioane, mediul rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor rurale 
(2 tipuri). 
Eşantionarea: Volumele stratului urban şi totalul pe regiuni şi volumul stratului rural au fost 
calculate proporţional cu numărul populaţiei estimat de recensământul realizat în regiune în anul 
2015.   
Etape de randomizare: 
I. Localitatea din cadrul ajustărilor stratificate, localitățile selectate au fost stabilite într-un mod 
aleatoriu.  
II. Familia: numărul maxim de interviuri desfășurate într-un punct de eşantionare a fost 5. 
Familiile unde interviurile au fost desfășurate a fost selectate prin metoda rutei aleatorie, cu un 
pas statistic pre determinat.  
III. Persoana: în cazul când în familiile selectate erau câteva persoane adulte, persoana 
intervievată a fost determinată prin metoda cea mai apropiată zi de naștere.  
Reprezentativitatea: eșantionul este reprezentativ pentru populaţia de 18+ ani a regiunii 
transnistrene cu o eroare maximă de ±4,4%. Perioada de colectare a datelor cantitative: 30 
octombrie - 13 noiembrie 2018. Interviurile au avut loc la domiciliul respondenţilor.  
 
 

1.3.2. Caracteristici social-demografice ale respondenților 
 
Cercetarea a vizat populația urbană și rurală din Transnistria. În total au fost intervievate 499 
persoane de 18 ani și mai mult, printre aceștia 37,3% de gen masculin și 62,7% feminin.  
Analiza datelor cercetării este prezentată în funcție de o serie de caracteristici socio-
demografice, pentru reprezentativitate statistică fiind realizate anumite grupări.  
Astfel, grupurile de vârstă utilizate pentru analiza datelor sunt următoarele: 18-29 ani, 30-44 
ani, 45-59 ani, 60 ani și peste. 
Nivelul de studii al respondenților este analizat prin prisma a trei grupuri:  

- Nivel scăzut: Fără studii, primare nefinisate (până la 4 clase), Primare (4 clase), Studii 
medii incomplete (9 clase), 

- Nivel mediu: Școală medie generală (11-12 clase), studii medii profesionale 
- Nivel înalt: Colegiu (2-5 ani de studii), studii superioare. 

În funcție de Situația ocupațională a respondenților au fost create două grupuri, precum 
urmează:  

- Economic activ, 



 

 

- Economic inactiv. 
Respondenții au fost grupați și în funcție de bunăstarea acestora (nivelul socio-economic) în 
trei grupuri, respectiv: 

- nivel scăzut,  
- nivel mediu,  
- nivel înalt socio-economic. 

Distribuția respondenților în funcție de caracteristicile socio-demografice este prezentată în 
Tabelul 2. 
 
Tabelul 1. Distribuția eșantionului realizat în funcție de caracteristicile social-
demografice ale respondenților 
 Număr % 

Vârsta 
respondentului: 

18-29 ani 125 25,1% 
30-44 ani 121 24,2% 
45-59 ani 109 21,8% 
60+ ani 144 28,9% 

Genul 
respondentului: 

Masculin 186 37,3% 
Feminin 313 62,7% 

Studiile 
respondentului: 

Nivel scăzut 52 10,4% 
Nivel mediu 259 51,9% 
Nivel înalt 188 37,7% 

Situația ocupațională Economic activ 220 44,1% 
Economic inactiv 279 55,9% 

Etnia 
respondentului: 

Rus 172 34,5% 
Ucrainean 122 24,4% 
Moldovean 164 32,9% 
Alta 41 8,2% 

Nivelul socio-
economic: 

Nivel scăzut 158 31,7% 
Nivel mediu 174 34,9% 
Nivel înalt 167 33,5% 

Mediul de reședință: Urban 343 68,7% 
Rural 156 31,3% 

 
 
  



 

 

1.4. Metodologia cercetării calitative 
Metodele calitative accentuează percepțiile subiective și motivațiile individuale ale 
participantului la discuție sau interviu. Deși considerate date subiective, coroborate cu datele 
cantitative ale sondajului aplicat la nivel reprezentativ, pot fi interpretate ca reprezentând 
tendințe generale ale populației din regiunea transnistreană. În total în cadrul celor două etape 
calitative au fost intervievați 49 de persoane, dintre care 35 participanți la discuțiile de grup, 7 
experți din regiunea transnistreană (2 reprezentanți gen feminin, 5 reprezentanți gen masculin) 
și 7 experți din Republica Moldova (2 reprezentanți gen feminin, 5 reprezentanți gen masculin). 
Discuțiile de grup au avut o durată aproximativă 120 minute, iar interviurile individuale au 
variat de la 80 minute la 180 minute fiecare. 
Cercetarea calitativă s-a desfășurat prin realizarea a 4 discuții de grup. Eșantionul teoretic al 
studiului a fost elaborat în concordanță cu scopul cercetării, selectarea participanților pentru 
discuțiile de grup s-a realizat prin intermediul metodei „bulgărului de zăpadă” (snow-ball). 
În cadrul studiului calitativ au fost intervievați 35 persoane (vezi Tabelul 1).  
Tabelul 2. Designul discuțiilor de grup 
 

Cod 
grup 

Caracteristici Nr. 
respondențilo
r 

1 FG 

Gen: 3 femei, 5 bărbați 
Studii: studii superioare – 5, medii – 1, medii profesionale – 
2 
Vârstă: sub 30 ani – 3, 30-50 ani – 4, 60+ ani – 1 
Etnie: ruși – 2, ucraineni – 4, moldoveni – 1, tătar - 1 

8 

2 FG 

Gen: 6 femei, 4 bărbați 
Studii: studii superioare – 8, medii profesionale – 2 
Vârstă: sub 30 ani – 5, 30-50 ani – 5 
Etnie: ruși – 4, ucraineni – 4, moldoveni – 2 

10 

3 FG 

Gen: 6 femei, 4 bărbați 
Studii: studii superioare – 5, medii profesionale – 2, medii - 
3 
Vârstă: sub 30 ani – 4, 30-50 ani – 2, 60+ ani – 4 
Etnie: ruși – 3, ucraineni – 2, moldoveni – 2, bulgar – 2, grec 
- 1 

10 

4 FG 

Gen: 3 femei, 4 bărbați 
Studii: studii superioare 3; studii medii 3; studii profesionale 
-1 
Vârstă: sub 30 ani -5, 30-50 ani -2; 
Etnie: ruși-2,  moldoveni-4, ucraineni - 1 

7 

 Total 35 

Datele calitative au fost colectate în luna noiembrie 2018  și februarie  2019. Discuțiile cu 
participanții la Focus Group s-au desfășurat în orașul Tiraspol (3) și în Mun. Chișinău (1). 
Limba de lucru a fost limba rusă pentru discuțiile de grup și limba rusă și română pentru 
interviurile aprofundate. 



 

 

A fost realizată analiza tematică a datelor calitative, în baza notițelor asistentului realizate pe 
parcursul focus grupurilor, a transcrierilor discuțiilor de grup și a înregistrărilor audio ale 
discuțiilor. 
  



 

 

1.5. Aspecte observate în timpul cercetării calitative 

 
Pe parcursul procesului de pregătire a cercetării calitative și contactare a persoanelor selectate 
pentru a fi intervievate, cercetătorii s-au lovit de o serie de refuzuri sau non-răspunsuri la 
invitație în special din partea experților din Republica Moldova care nu au dorit să dea curs 
invitației de  acordare a unui interviu pe chestiunea Transnistriei, motivând că subiectul poate 
deveni sau este ,,pe alocuri sensibil” sau că nu se doresc discuții despre acest subiect înainte de 
campania electorală din Republica Moldova. 
 
De asemenea, menționăm că o parte dintre experții din Transnistria au decis să își păstreze 
anonimatul și au precizat că ar dori ca unele dintre afirmațiile făcute să nu fie înregistrate audio. 
 
În timpul participării la discuțiile de grup o parte dintre participanți au preferat să se prezinte 
sub un alt nume, iar unele dintre temele abordate au fost discutate cu oarece reticență și mai 
sumar decât altele, spre exemplu subiectul ce urmărea explorarea opiniei participanților despre 
retragerea armatei rusești sau rolul pacificatorilor. De asemenea, unul dintre Focus Grupuri a 
fost reprogramat pentru o altă zi decât data programată, dat fiind că nu s-a putut iniția discuția 
din cauza numărul mic de participanți. 
 
 
  



 

 

II. Rezultatele studiului cantitativ 

2.1. Aspecte social-economice și calitatea vieții  
Măsurarea percepției publice față de aspecte ce țin de realitatea socială, economică, precum și 
calitatea vieții, constituie partea cea mai amplă a studiului. Dat fiind contextul regiunii, 
considerăm că prin intermediul acestei secțiuni și prin formularea unor întrebări ce explorează 
activitatea cotidiană a respondenților, problemele cu care se confruntă, satisfacțiile și 
insatisfacțiile lor, se pot extrage răspunsuri valoroase ce ajută la o conturare obiectivă a 
radiografii sociale și Transnistria. 
În cadrul capitolului respectiv au fost cercetate opiniile respondenților cu referire la diferite 
aspecte social-economice precum: direcția de dezvoltare, satisfacția față de calitatea vieții, 
mediul de afaceri și starea economiei regiunii, migrația, gradul de implicare socială și sursele 
de informare ale populației.  

2.1.1. Calitatea vieții: aspecte generale 

Figura 1. Credeți că în Transnistria lucrurile merg într-o direcție bună sau merg într-o direcție greșită? 

 
 
Figura 2. Credeți că în Transnistria lucrurile merg într-o direcție bună sau merg într-o direcție greșită 
(grupuri de vârste)? 



 

 

 
 
Cunoașterea percepției generală a populației privind tendințele de dezvoltare a unei țări sau 
regiuni este deosebit de importantă pentru înțelegerea gradului de satisfacție sau insatisfacție al 
locuitorilor acelui stat sau regiuni față de parcursul ales de către liderii politici atât în plan intern 
cât și în cel extern.  
Astfel, fiind întrebați dacă consideră că în Transnistria lucrurile merg într-o direcție pozitivă 
sau negativă,  opinia locuitorilor regiunii transnistrene s-au divizat, circa 45,7%, au optat pentru 
răspunsul Direcția este bună, iar 42,9% au considerat opusul. De menționat că unul din zece 
respondenți sunt indeciși în aprecieri. 
Mai pesimiști în aprecierea situației sunt locuitorii mediului rural (41,7% răspunsuri direcția 
este bună) în raport cu cei din urban (47,5%), bărbații (44,6%) în raport cu femeile (46,3%) 
(Figura 1).  
 
Interesant este că dacă corelăm răspunsurile respondenților cu vârsta acestora, observăm o 
diferență semnificativă dintre tinerii din Transnistria care manifestă un grad de nemulțumire 
mai mare raportat la categoria persoanelor vârstnice, care au o atitudine mai optimistă față de 
cursul lucrurilor în direcția bună. Astfel, tinerii de 18-29 ani înregistrează cea mai mică pondere 
a răspunsurilor pozitive - 34,4%, iar cea mai mare pondere de circa 57,6% atare răspunsuri este 
înregistrată printre persoanele de 60+ ani. (Figura 2).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 3. După părerea Dvs. cum trăiesc oamenii din Transnistria comparativ cu 5 ani în urmă? 

 
 
Cu puțin mai mult de un sfert, respondenții studiului consideră că oamenii în Transnistria trăiesc 
în prezent mult mai bine sau mai bine decât 5 ani în urmă, iar mai mult de 1/3 susțin opinia 
precum că trăiesc mai rău sau mult mai rău. Opiniile pozitive sunt susținute de ponderi mai 
pronunțate ale locuitorilor din mediul rural (29,5%) în raport cu cei din urban (24,8%), a 
femeilor (27,5%) față de bărbați (24,2%).  
În funcție de situația ocupațională se observă diferențe în aprecieri, circa 28,2% respondenți 
economic activi consideră că oamenii în Transnistria trăiesc mult mai bine/ mai bine decât 5 ani 
în urmă față de 24,7% cei inactivi, mai pozitivi în aprecieri sunt respondenții de etnie rusă, cu 
28,2% răspunsuri cu conotație pozitivă, față de celelalte etnii care au cumulat câte circa 25% 
atare răspunsuri (Figura 3 și Tabelul 3 în anexă). 
Figura 4. Cum credeți că veți trăi peste un an? 

 



 

 

Cu referire la opiniile privind perspectivele calității traiului peste un an, acestea sunt optimiste 
doar în cazul a 30,1% respondenți, care au menționat că peste un an vor trăi mult mai bine/ mai 
bine. Mai optimiști sunt locuitorii de la sate, circa 31,4% răspunsuri mult mai bine/ mai bine, 
(29,4% urban), dar și femeile cu circa 32,6% (25,8% bărbați) (Figura 4).  
 

2.1.2. Situația economică  

Figura 5. Cum au fost veniturile Dvs. în acest an comparativ cu 2017? 

 
 
Mai puțin de un sfert dintre respondenții chestionați consideră că veniturile în anul curent în 
raport cu 2017 sunt mai bune sau bune, iar 43,1% consideră că sunt aceleași. Totodată o 
pondere destul de mare care constituie 30,3% sunt nemulțumiți de veniturile lor din acest an 
comparativ cu un an în urmă. Respondenții din mediul urban și bărbații sunt cei care consideră 
mai pozitiv cuantumul veniturilor în raport cu anul precedent (Figura 5).  
 
Veniturile în anul curent sunt considerate foarte bune/ bune de respondenții mai tineri, în special 
de cei de 18-29 ani (40,8%), urmat de cei de 30-44 ani (29,8%), cei de 45 ani și mai sus au 
apreciat pozitiv veniturile într-o pondere de circa 13%. De asemenea sunt apreciate mai bune 
veniturile individuale de către persoanele cu nivel înalt de studii și situație socio-economică 
mai ridicată. (Tabelul 5 în anexă). 
 
Figura 6. Care sunt problemele din Transnistria cu care vă confruntați Dvs. și membrii familiei Dvs. 
în prezent? Răspuns multiplu. 



 

 

 
 
Printre problemele majore cu care se confruntă respondenții și membrii familiilor acestora pe 
primul loc cu 48,1% mențiuni este pensia mică/ salariul mic, pe locul doi se plasează creșterea 
prețurilor cu 37,7% răspunsuri, pe locul trei – șomajul, care a fost menționat de 35,5% 
intervievați. Următorul grup de probleme menționate de ponderi considerabile de respondenți 
au fost calitatea proastă a drumurilor (drumurile rele) - 25,1% răspunsuri și nivelul scăzut al 
calității serviciilor medicale - 22,0%.  Nerecunoașterea statutului Transnistriei este considerată 
o problemă care afectează viața oamenilor din regiunea transnistreană de  către mai puțin de un 
sfert dintre respondenți (19,2%) ocupând poziția șase în topul problemelor menționate urmată 
de costurile mari la serviciile de întreținere/comunale  (14,8%). Alte opțiuni de răspunsuri au 
fost menționate de mai puțin de 10% respondenți ai studiului (Figura 6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 7. Cât de mulțumit sunteți de …?  

 
 
Întrebați cât de satisfăcuți sau insatisfăcuți sunt respondenții față de anumite aspecte ce le 
afectează viața lor zilnică, pe primul loc s-a situat mulțumirea față de spațiul individual de locuit 
și condițiile acestuia, circa 79,5% răspunsuri, urmată de accesibilitatea și oferta diversificată a 
produselor alimentare, care a cumulat 71,5% de răspunsuri. Acestea sunt urmate de calitatea 
bunurilor de primă necesitate și curățenia și îngrijirea localității, menționate pozitiv de câte 
circa 68% respondenți. În jur de 60% respondenți au manifestat mulțumire față de sistemul de 
învățământ, transportul public și îngrijirea copiilor de vârstă preșcolară în grădinițe/ creșe . 
La polul opus se situează prețurile, situația economică actuală din Transnistria, veniturile 
personale precum și sistemul de sănătate din Transnistria care este considerat nesatisfăcător 
de mai mult de jumătatea respondenților (Figura 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 8. Cum apreciați veniturile actuale ale familiei Dvs.? 

 
 
Circa 12% respondenți au declarat că veniturile familiei nu le ajung nici pentru strictul necesar. 
Procentul celor care sunt de această opinie crește mai mult în rândul respondenților din mediul 
rural - 17,9% intervievați și sub 10% în mediul urban. Circa 45,5% din totalul de răspunsuri 
consideră că veniturile le ajung doar pentru strictul necesar cu ponderi mai pronunțate de 
asemenea în rândul locuitorilor din mediul rural -  48,7% au menționat această situație. Doar 
unul din 100 respondenți au menționat că nu au restricții în venituri, iar 1 din 10 au declarat că 
reușesc să procure şi unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii (Figura 8). 
 
 
 
Figura 9. Când aveți de obicei nevoie de ajutor, la cine apelați? Răspuns multiplu. 

 
 
Atunci când au nevoie de ajutor locuitorii din regiunea transnistreană apelează la membrii 
familie într-o proporție covârșitoare de 71,5% sau apelează de obicei la cercul social apropiat 
format din rude, prieteni, cunoscuți sau chiar vecini.  Este relevant faptul că instituțiile statului 



 

 

reprezentate de Administrația Publică Locală și Poliție sunt considerate de ajutor numai în cazul 
a 5,8% și respectiv 2,2% dintre respondenți, precum și faptul că o pondere considerabilă de 
respondenți 7,4% au menționat că nu apelează de obicei la nimeni atunci când au nevoie de 
ajutor. (Figura 9). De menționat că aceleași tendințe se observă și pe grupuri socio-demografice. 
 

2.1.3. Mediul de afaceri 

Figura 10. După părerea Dvs. cât de ușor este să deschizi o afacere în Transnistria? 

 
 
Cadrul normativ și instituțional din Transnistria nu pare să fie favorabil pentru mediul de afaceri 
și cel antreprenorial, doar 12,8% respondenți consideră că este foarte ușor/ ușor să deschizi o 
afacere în Transnistria, mai mult de jumătate consideră că este greu/ foarte greu, iar unul din 
10 participanți la studiu crede că e este practic imposibil. Nu se observă discrepanțe majore 
intre opiniile respondenților în funcție de medii de reședință. 
 
Anumite diferențe în opinii se observă  însă pe sexe și grupuri de vârste. Se observă că printre 
femei ponderea celor care au selectat răspunsul NȘ/ NR (nu știu sau nu au dorit că ofere un 
răspuns) este de peste ¼, printre bărbați – sub 1/5, ceea ce conduce la presupunerea că bărbații 
sunt mai inițiați în procedurile de deschidere a afacerilor. Printre bărbați e dublă ponderea 
răspunsurilor imposibil față de femei (13,4% bărbați și 7,3% femei). Gradul de necunoaștere 
este dependent de vârsta respondenților, fiind mai mare printre vârstnici și mai redus printre 
tineri. În același timp opinia precum că afacerile sunt greu de inițiat este invers corelată cu 
vârstă. Peste 70% dintre tineri de până la 44 ani consideră că afacerile sunt dificil de inițiat, 
printre vârstnici – puțin peste jumătate intervievați au optat pentru aceleași răspunsuri (Figura 
10). 
 
 
 



 

 

Figura 11. După părerea Dvs. credeți că în prezent în Transnistria afacerile merg mai bine sau mai 
prost comparativ cu ultimii 5 ani? 

 
 
Conform răspunsurilor, se poate concluziona că tendințele privind mediul de afaceri nu sunt 
pozitive, ponderea răspunsurilor mai rău sau mult mai rău depășește cu 8,7 puncte procentuale 
(p.p.) ponderea celor care au afirmat că afacerile merg mult mai bine sau mai bine.  
Astfel, circa ¼ respondenți consideră că în prezent afacerile merg mult mai bine/ mai bine în 
Transnistria decât cu 5 ani în urmă, 28,5% - consideră că situația nu  s-a schimbat, iar circa  
26,8% au optat pentru răspunsurile mai rău/ mult mai rău considerând că are loc un regres. 
Opiniile diferă semnificativ în funcție de sexul și vârsta respondentului  (Figura 11). 
 
Totodată aceste răspunsuri trebuie corelate și cu faptul că circa 72% respondenți au menționat 
că nu au încercat și nu cunosc pe cineva care ar fi încercat sa deschidă o afacere în ultimii ani 
în Transnistria, iar circa 86,4% au declarat aceiași situație cu referire la Moldova.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Figura 12. Ați încercat Dvs. personal sau cunoașteți pe cineva - membrii familiei, rude, prieteni 
cunoscuți care au încercat să deschidă o afacere în ultimii 2-5 ani? 
 
În Transnistria În Moldova 

  
 
Experiențele de lansare a afacerilor sunt mai pronunțate în mediul urban, unde circa 23,9% 
respondenți sau cercul lor social apropiat au încercat să deschidă o afacere în Transnistria, în 
raport cu doar 14,1% în mediul rural, 25,3% printre bărbați și 18,3% femei au menționat același 
lucru. Încercările de a deschide afaceri sunt observate mai frecvent printre tineri, spre exemplu 
printre cei de 18-29 ani unde astfel de experiențe au avut conform răspunsurilor acestora circa 
1/3 intervievați, iar printre persoanele de 30-44 ani – 23,1%, în raport cu doar 9% observate în 
cazul celor de 60 ani și mai mult.  
 
Același patern privind tendințele cu referire la experiențele de a deschide afaceri sunt observate 
și pentru Moldova: respondenții din mediul urban, bărbații, tinerii fiind cei care au declarat că 
au încercat personal sau cineva din cercul social apropiat să deschidă o afacere; doar că 
ponderea acestor opinii fiind aproape în jumătate mai reduse decât în cazul Transnistriei (Figura 
12). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 13. Cu ce probleme v-ați confruntat Dvs. sau membrii familiei, rudele, prietenii cunoscuții care 
au încercat să deschidă o afacere în Transnistria? Răspuns multiplu. 

 
 

Principalele probleme cu care s-au confruntat cei care au încercat să deschidă o afacere au fost 
lipsa unei piețe de desfacere pentru produse (27,9%), lipsa unui capital financiar sau susținerii 
financiare (23,1%), dificultăți în obținerea creditelor din sistemul financiar și concurența 
neloială a altor întreprinderi (cu câte 19,2% răspunsuri afirmative), dar și problemele ce țin de 
obținerea licenței, autorizației de activitate (15,4%), multiple verificări din partea instituțiilor 
de stat (14,4%) (Figura 13). 
 
Figura 14. Cu ce probleme v-ați confruntat Dvs. sau membrii familiei, rudele, prietenii cunoscuții 
care au încercat să deschidă o afacere în Republica Moldova? Răspuns multiplu. 

 
 
 
În cazul Moldovei problemele care predomină sunt: multiplele verificări din partea instituțiilor 
statului (26,7% răspunsuri afirmative), lipsa unui capital financiar sau susținerii financiare, 
concurența neloială a altor întreprinderi, lipsa unei piețe de desfacere pentru produse 



 

 

(menționate cu câte circa 16,7% răspunsuri afirmative), dar și lipsa abilităților de administrare 
a unei afaceri (13,3%).  Un aspect ce poate fi analizat comparativ și diferă considerabil în 
Transnistria față de Moldova este faptul că doar 3,8% dintre respondenți nu s-au confruntat cu 
probleme la deschiderea unei afaceri în regiunea transnistreană față de 16,7% în Republica 
Moldova. Alte opțiuni au cumulat 10% și mai puține mențiuni din partea celor intervievați 
(Figura 14). 
 
 
2.1.4. Angajare și migrație 

Mai mult de jumătate (65,6%) dintre participanții la studiu cantitativ consideră că este dificil să 
găsești un loc de muncă în Transnistria (25,3% consideră că e foarte greu, iar 40,3% - greu), 
doar 28,3% consideră că în principiu este posibil și doar 4,2% au optat pentru răspunsurile ușor/ 
foarte ușor. Acest procent crește și mai mult dacă analizăm doar răspunsurile respondenților 
din  mediul rural (77,6% răspunsuri foarte greu/ greu), față de urban (60%). Nu se observă 
diferențe majore pe sexe, în schimb se înregistrează discrepanțe majore în funcție de vârste, cu 
mai mari probleme în angajare se confruntă persoanele de vârstă pre-pensionară, 84,4% 
respondenți au menționat că este foarte greu/ greu să găsești un loc de muncă în Transnistria. 
 
Cu referire la Moldova se observă că respondenții în general nu cunosc posibilitățile de angajare 
existente pe celălalt mal al Nistrului, 39,7% au optat pentru răspunsul NȘ/NR și cam tot atâția 
respondenți sunt de părere că este în principiu posibil și mai ușor să îți găsești un loc de muncă 
în Republica Moldova decât în Transnistria. De menționat că tinerii par a fi mai informați în 
acest context, doar 20% au menționat NȘ/NR, alte circa 20,8% consideră că este foarte greu/ 
greu. Totodată o pondere considerabilă de 59,2% consideră că a găsi un loc de muncă e posibil 
(36%) sau chiar ușor/ foarte ușor (23,2%) (Figura 15).  
Figura 15. Cât de ușor este în opinia Dvs. găsești un loc de muncă? 

În Transnistria În Moldova 

  
 

 

 



 

 

Figura 16. Dvs. personal ați lucrat/locuit peste hotare în ultimii 5 ani? 

 

Dacă ar avea de ales, respondenții studiului nu ar dori să părăsească regiunea transnistreană pe 
termen scurt: 13,8% afirmând că au fost plecați și nu mai intenționează deocamdată să plece, 
iar alții 69,5% nu au mai fost și ar prefera să nu plece deloc. Cei cu experiență de migrare care 
intenționează să mai plece constituie 7,2%, de asemenea circa 5,8% nu au lucrat peste hotare, 
dar intenționează să plece. Bărbații sunt cei cu o experiență mai mare de migrație peste hotare 
în raport cu femeile. De asemenea migrația este direct dependentă de vârsta respondenților și 
mediul de rezidență, cei mai dispuși să migreze sunt tinerii, în special de 18-29 ani, aproape 
jumătate din ei au experiență de migrare sau intenționează să plece în următoarele 6 luni și 
persoanele care locuiesc în mediul rural.(Figura 16). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 17. Spuneți-mi vă rog, copiii Dvs. maturi, 
care au peste 16 ani sunt în Transnistria sau 
sunt plecați peste hotare? 

Figura 18. Cum credeţi Dvs., unde se pot realiza 
cel mai bine copiii Dvs.? 

  

Nu la fel stau lucrurile și dacă ne referim la copiii respondenților care au peste 16 ani, aproape 
20% dintre respondenți afirmând că, copii lor nu se află în Transnistria fiind plecați la muncă 
în străinătate - 16,0% sau la studii în străinătate-  3,6%. De asemenea, doar 1,8% dintre copiii 
persoanelor participante la studiu se aflau în Republica Moldova la muncă sau studii. Un 
procent semnificativ ai tinerilor de peste 16 ani, după afirmațiile respondenților se află în 
Transnistria, urmați de cam același număr de respondenți care au menționat că nu au copii cu 
vârstă mai mare de 16 ani. Dacă analizăm numărul răspunsurilor pe mediile de reședință, se 
observă că în mediul urban există o tendință mai mică de plecare a tinerilor de 16+ la muncă 
peste hotare decât în mediul rural, existând o diferență de aproape 5% (Figura 17). 

Mult mai relevant este însă faptul că un procent semnificativ de respondenți nu văd viitorul 
copiilor lor în Transnistria. Majoritatea respondenților - 72,5%, consideră că, copii se pot realiza 
mai bine în străinătate și doar 16,6% cred că aceasta este posibil și în Transnistria sau Moldova. 
Bărbații sunt mai pesimiști în raport cu femeile, ponderea respondenților bărbați care consideră 
că copii se pot realiza mai bine peste hotare depășește cu 5,2 p.p. ponderea femeilor care 
consideră același lucru. Femeile sunt mai dispuse să creadă că copii se pot realiza și acasă, 
aproape 1 din cinci femei susțin această opinie fiind ghidate probabil și de sentimentele materne 
(Figura 18). 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 19. Dvs. personal vă gândiți să părăsiți 
Transnistria în următorii 1-2 ani? 

Figura 20. Care ar fi prima destinație în topul 
preferințelor DVS, dacă v-ați gândi să plecați? 
Răspuns cu maximum 3 variante de răspuns. 

  

Peste 20% dintre persoanele respondente intenționează să plece din Transnistria în 
următorii 1-2 ani (10,4% - vor pleca de tot, iar 11,8% pentru o perioadă), majoritatea 
respondenților afirmând că nu au planuri de plecare pentru următorii 1-2 ani. 

Intenționează să plece mai mulți bărbați, circa 28,5% (11,3% - de tot, 17,2% - pentru o 
perioadă). Ca și la întrebarea anterioară, tinerii sunt categoria de respondenți în care 
predomină considerabil intenția de plecare  fiind peste  40% respondenți care au afirmat 
că vor să plece și în jur de 7% care nu sunt deciși: 22,4% - ar dori să plece de tot, 20,0% 
- ar dori să plece pentru o anumită perioadă (Figura 19).  

În topul destinațiilor de plecare este Rusia, unde ar pleca 65,9% respondenți, urmată de 
Germania, circa 17,4%, Italia – 13,8%, SUA – 8,7%, Moldova – 6,5%. Alte destinații au 
cumulat sub 5% răspunsuri (Figura 20).  
 
 

 

2.2. Mass media din regiunea transnistreană  

Informarea locuitorilor din stânga Nistrului și sursele preferate de mass media ale acestora este 
un alt aspect ce necesită explorat pentru înțelegerea preferințelor și tendințelor existente în 
regiune. Respondenții au fost solicitați să se expună cu referire la informare și sursele accesate 
în acest scop.  
Datele indică că zilnic privesc emisiuni TV 74,1% respondenți, utilizează internetul 67,9%, 
ascultă radioul 37,5%, citesc cărți 19% și ziare 10,8% (Figura 21). Sunt observate careva 
diferențe pe medii de reședință, în mediul rural înregistrându-se o pondere mai pronunțată a 
celor care  zilnic citesc ziare (14,1% rural, 9,3% urban), ascultă radioul (50,6% rural, 31,5% 
urban), privesc TV (79,5% rural, 71,7% urban).  



 

 

Pe de altă part, în mediul urban avem mai mulți respondenți care citesc cărți (19,5% urban, 
17,9% rural) și utilizează internetul (72,9% urban, 57,1% rural), tendință ce se explică  
contextual având în vedere diferențele specifice de muncă și timp liber existente în cele două 
medii. Bărbații citesc zilnic mai des decât femeile ziare (12,4% bărbați, 9,9% femei), ascultă 
radioul (38,7% bărbați, 36,7% femei), utilizează internetul (73,1% bărbați, 64,9% femei). 
Femeile preferă, mai mult ca bărbații, zilnic să privească TV (80,2% femei, 64,0% bărbați) și 
să citească cărți (22,4% femei, 13,4% bărbați). De asemenea, persoanele mai în vârstă au un 
interes mai mare față de ziare, radio dar și televiziune.  Tinerii sunt cei mai aprigi utilizatori ai 
internetului, înregistrând ponderi mult mai mari decât restul categoriilor de vârste. (Tabelele 
31-33 în anexă). 
Figura 21. Cât de des Dvs. …? 

 
Principala sursă de informare, menționată de 77,4% respondenți, este televiziunea, urmată de 
internet cu 60,9% răspunsuri, acestea fiind și cele care se bucură de cea mai mare încredere, 
37,7% televiziunea și 32,9% internetul. De menționat că, cu toate că acestea sunt principalele 
surse de informare, totuși gradul de încredere față de acestea este destul de redus. 
Radioul și cercul social apropiat (prietenii, cunoștințele, colegii precum și familia/ părinții) de 
asemenea este o sursă de informare în acest sens, însă gradul de încredere este destul de mic, 
cumulând sub 10% răspunsuri afirmative (Figurile 22, 23). 

 

 

  

 

 

 

 



 

 

Figura 22. Care este cea mai importantă sursă 
pentru informarea Dvs.? Maxim două opțiuni în 
ordinea preferințelor. 

Figura 23. Care este sursa de informare în care 
aveţi cea mai mare încredere? 

  
 
Atunci când doresc să se informeze despre evenimentele locale și internaționale, majoritatea 
respondenților apelează la televiziunea și radioul din Federația Rusă, urmată imediat de 
televiziunea și radioul local. Însă, observăm că respondenții care utilizează internetul pentru a 
se informa despre evenimentele locale și internaționale, preferă sursele din Republica Moldova 
– 23,6% și apoi pe cele din Transnistria – 10,2%, site-urile din Federația Rusă fiind utilizate în 
acest scop doar de mai puțin de 1% din respondenți. 
 (Tabelul 4.1.).  
Totodată 32,7% se informează din rețelele de socializare, 17,6% - prin cercul social apropiat 
iar 6% - ziare reviste locale (Figura 24). 
 
Tabelul 3. 1. Din ce surse de obicei primiți informație despre evenimentele ce au loc în țară și lumea 
întreagă? Răspuns multiplu. 

  Transnistria Moldova Rusia Europa Ucraina 
Din emisiunile televiziunii, radio din: 59,7% 4,0% 60,5% 1,0% 2,0% 
Din internet, site-urile informaționale din: 10,2% 23,6% 0,6% 2,2% 0,2% 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Figura 24. Din ce surse de obicei primiți informație despre evenimentele ce au loc în țară și lumea 
întreagă? Răspuns multiplu. 

 
Principalul canal de televiziune de unde se informează respondenții este Россия 1, menționat 
de 62,9% respondenți, Первый Республиканский (televiziune locală din Transnistria) cu 
59,3% mențiuni, Первый канал - 55,3% răspunsuri, ТСВ (televiziune locală din Transnistria)  
– 50,7%. Cea mai mare încredere respondenții au manifestat pentru mass media din Rusia 
(27,9% foarte multă încredere, 53,7% oarecare încredere), cele din Transnistria (19,2% foarte 
multă încredere, 52,1% oarecare încredere), iar față de cele din Moldova și-au manifestat o 
oarecare încredere doar 18% respondenți. De asemenea, cam jumătate dintre respondenți nu au 
dorit să răspundă sau au afirmat că nu pot să evalueze mass media din România, SUA și Europa, 
ceea ce indică faptul că mass media occidentală are distribuție limitată în regiunea 
transnistreană.(Figurile 25, 26). 
 

Figura 25. Care sunt principalele 3 canale TV, 
de unde primiți informație/ vă informați? 
Răspuns multiplu în ordinea preferințelor, 
maximum 3 răspunsuri. 

Figura 26. Câtă încredere aveți în mass media 
(TV, radio, ziare, internet) din: ?  

  
  



 

 

2.3. Cooperarea dintre cele două maluri ale Nistrului 
Circa jumătate dintre respondenții din Transnistria nu au rude, prieteni, cunoștințe care locuiesc 
în Moldova. Puțin mai mult de jumătate menționează că au rude și cunoștințe în Republica 
Moldova cu care comunică regulat și periodic și aproximativ 10% dintre respondenți 
menționează că au rude și cunoștințe dar nu mențin relațiile. Locuitorii Transnistriei din mediul 
urban deși au mai puține relații familiale sau de prietenie în Republica Moldova, mențin mai 
frecvent relațiile cu aceștia decât respondenții din mediul rural care înregistrează o rată mai 
mare a lipsei relațiilor și comunicării periodice. Femeile în comparație cu bărbații comunică 
mai frecvent cu apropiații lor din Moldova (Figura 27). 
Figura 27. Dvs. personal aveți rude, prieteni, cunoștințe în RM, cu care mențineți relații? 

 
 
 
Interacțiunile dintre cele două maluri la nivel societal, cultural și instituțional,  sunt destul de 
limitate. Aproximativ jumătate dintre respondenții studiului au declarat că nu au tangențe de 
nici un fel cu Republica Moldova, pe când cealaltă jumătate este conectată într-o măsură mai 
mare sau mai mică cu celălalt mal al Nistrului prin: vizite la rude și cunoscuți (17,2% merg în 
vizită foarte des sau des și cam tot atâția mai rar (17,4%), procurarea de bunuri (11,2% foarte 
des/ des, 16,0% uneori au procurat bunuri de consum) sau serviciile utilizate și recreere 
(aproximativ un sfert dintre respondenți au utilizat mai des sau uneori serviciile medicale din 
Republica Moldova  și cam tot atâția au  traversat Nistrul pentru odihnă și petrecerea timpului 
liber.   
O majoritate covârșitoare de 83,0% nu au participat în ultimii 5 ani la evenimente culturale sau 
religioase din Republica Moldova și cam tot atâția – 80,0% nu au interacționat în ultimii 5 ani 
cu autoritățile publice ale Republicii Moldova (Figura 28). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 28. Cât de des în ultimii 5 ani Dvs. ați: 

 
 
Cele mai apreciate aspecte în Republica Moldova de către respondenții studiului  sunt servicii 
medicale - 41,3% respondenți au rămas foarte mulțumiți/ mulțumiți de serviciile de sănătate și 
într-o mai mică măsură este apreciată calitatea drumurilor  - 32,3% respondenți. Însă referitor 
la calitatea drumurilor, 18,2% dintre participanții studiului care au călătorit în Republica 
Moldova afirmă că nu sunt deloc mulțumiți de acestea. Prețurile de pe celălalt mal al Nistrului 
rămâne un aspect disputat, dat fiind că 19,4% se declară satisfăcuți de acestea și aproximativ la 
fel (18,4) declară că nu sunt satisfăcuți de prețurile din Republica Moldova. Cele mai 
necunoscute rămân a fi calitatea serviciilor autorităților publice din Republica Moldova, dat 
fiind că așa cum reiese din întrebarea de mai sus, prea puțini respondenți din Transnistria au 
avut tangențe cu serviciile și autoritățile publice de peste Nistru. (Figura 29).  
 
Întrebați în general ce părere au despre anumite servicii și evoluții de pe celălalt mal al Nistrului, 
locuitorii din Transnistria au apreciat de asemenea serviciile de sănătate ca  fiind cel mai bun 
lucru din Republica Moldova (59,5%); La popul opus se află dezvoltarea economică a 
Republicii Moldova care a fost evaluată de către 23,6% dintre respondenți ca fiind bună, 33,9% 
nici rea nici bună și 19,6% considerând că starea economică de pe malul drept al Nistrului este 
rea și foarte rea. 
 
De asemenea, respondenții și-au exprimat opinia față de atitudinea tolerantă a populației din 
Republica Moldova față de grupurile etnice și lingvistice – 37,7% declarând că în general 
atitudinea este una bună, 25,5% fiind neutri, iar 9,0% afirmând că în Republica Moldova nu 
există o atitudine tolerantă față de celelalte etnii și grupuri lingvistice (Figura 30). 
 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 29. Cât de mulțumit ați rămas în general 
de: (doar dintre respondenții care au răspuns 
da la întrebarea de mai sus) 

Figura 30. Cum apreciați următoarele aspecte 
legate de RM: 

  
 
 
Cooperarea dintre cetățenii de pe ambele maluri ale Nistrului este considerată drept una foarte 
bună/ bună de 55,1% respondenți, totodată 39,5% consideră că nu există o cooperare la nivel 
de locuitori sau aceasta este una slabă. Lucrurile stau și mai prost în opinia respondenților dacă 
ne referim la cooperarea dintre autoritățile celor două maluri ale Nistrului – 63,3% evaluând 
negativ relațiile la nivel politic și administrativ dintre regiunea transnistreană și Republica 
Moldova.  
Practic jumătate dintre respondenți nu sunt informați despre cooperarea la nivelul instituțiilor 
religios dintre Transnistria și Republica Moldova, în ciuda faptului că Eparhia de Tiraspol și 
Dubăsari este parte a Mitropoliei Chișinăului și a Întregii Moldove, fiind și biserica care domină 
peisajul religios din Transnistria (Figura 31). 
  
Principalele bariere care împiedică cooperarea dintre cele două maluri ale Nistrului, în opinia 
respondenților, sunt cauzat de contradicțiile politice, menționate de 76% respondenți, barierele 
lingvistice – 43,3%, diferențele legislative – 42,5%, dar și diferențe în percepții ideologice/ 
istorie – 35,1%, diferențe culturale – 28,7%, problemele de asigurare a securității – 16,6%. De 
asemenea unul din zece respondenți consideră drept barieră și diferențele în sistemul de 
educație (Figura 32). 
 
 
 
 
 



 

 

Figura 31. Cum apreciați în general cooperarea 
dintre: 

Figura 32. Care sunt după părerea dvs. 
cauzele/barierele de cooperare dintre cele 
două maluri ale Nistrului: 

  
 
Respondenții studiului consideră că cea mai importantă consecință pozitivă a separării 
Transnistriei de Republica Moldova a fost ”suveranitatea și independența Transnistriei” - 
41,3% de răspunsuri, precum și păstrarea relațiilor apropiate/ speciale cu Rusia, menționată 
de 27,9% respondenți. Alte opțiuni care au cumulat circa 7% mențiuni sunt păstrarea 
caracterului multinațional al populației din regiune, apariția și păstrarea identității/ cetățeniei 
transnistrene și păstrarea limbii ruse (Figura 42). 
 
Figura 33. În opinia dumneavoastră, care dintre următoarele poate fi considerată cea mai importantă 
consecință pozitivă a separării Transnistriei de Republica Moldova? 

 
  



 

 

2.4. Relații de vecinătate 
Relațiile de vecinătate sunt evaluate foarte negativ fiind aproape inexistente sau destul de 
problematice în special cu referite la Republica Moldova și Ucraina. Cel mai bun partener 
economic și politic pentru Transnistria rămâne și astăzi Federația Rusă, întrunind o majoritate 
covârșitoare  a  participanților la studiu -  92,2% respondenți. Celelalte state vecine sau din 
regiune nu sunt percepute ca parteneri de dezvoltare sau întrunesc un procent aproape infim, 
spre exemplu Republica Moldova este considerată un partener economic și politic bun numai 
de către 2,2% respondenți (Figura 33). 
 
În schimb, Ucraina și Republica Moldova, sunt în topul statelor considerate de către majoritatea 
locuitorii regiunii transnistrene drept o amenințare pentru Transnistria, alături de Statele Unite 
ale Americii și România.  Drept amenințări sunt considerate astfel: Ucraina – de 41,9% 
respondenți, SUA – de 15,6%, Republica Moldova – 13,2%, România – 7% (Figura 34).  
 

Figura 34. Care este țara pe care o considerați cel 
mai bun partener economic și politic pentru 
Transnistria? 

Figura 35. Pe care din statele de mai jos le 
considerați o amenințare pentru Transnistria? 

  

Tot Ucraina este partenerul extern care a dezamăgit în ultimii ani Transnistria. Circa 64,5% 
respondenți au declarat că sunt dezamăgiți de relațiile Transnistriei cu Ucraina, iar 20,6% - cu 
Republica Moldova, 7,4% - cu SUA, 6,2% - cu România (Figura 35).  

 

 

 

 



 

 

Figura 36. În opinia Dvs. relațiile Transnistriei cu 
care partener extern v-au dezamăgit în ultimii 5 
ani? Răspuns multiplu aleatoriu, maximum 3 
variante de răspuns. 

Figura 37. Care din următoarele credeți că ar 
conduce la o dezvoltare mai rapidă a 
Transnistriei?  

  

Întrebați ce ar contribui în opinia respondenților la o dezvoltare mai  accelerată a Transnistriei, 
37,1 dintre respondenți consideră că la aceasta ar contribui integrarea Transnistriei la 
Federația Rusă sau  independența recunoscută a Transnistriei care a cumulat 22,6% răspunsuri 
afirmative. Cam tot atâția sunt de părere că Transnistria are nevoie de parteneriate strategice 
cu Federația Rusă pentru a prospera, opinie susținută de 20,4% respondenți și doar 5,2%  dintre 
respondenți sunt de părere că Transnistria ar prospera în componența Republicii Moldova prin 
reintegrare. (Figura 36). 

2.5. Identitatea transnistrenilor, atitudini și valori  

Identitatea individuală și colectivă a locuitorilor din regiunea transnistreană a fost un alt aspect 
măsurat în cadrul acestui studiu. 

Fiind întrebați cum se identifică la nivel personal, indiferent de originea lor etnică,  37,3% 
respondenți au afirmat că sunt transnistreni, iar alții 35,7% că sunt ruși și doar 14% se simt 
moldoveni (Figura 37). Tendințele respective sunt mai pronunțate printre respondenții din 
mediul urban, unde 40,2% se identifică transnistreni, 30,8% - în mediul rural, iar ruși 37,0% în 
urban și 32,7% în rural. În funcție de grupul de vârstă se observă creșterea ponderii celor care 
se identifică drept transnistreni (35,2% printre cei de 18-29 ani și 42,4% de 60 ani și peste), iar 
a celor care se identifică ruși se reduce (48,0% printre cei de 18-29 ani și 28,5% de 60 ani și 
peste) (Tabelul 62 în anexă).  

Totodată majoritatea locuitorilor regiunii transnistrene consideră că cea mai apropiată identitate 
pentru întreaga populație din Transnistria este identitatea rusă - 42,3%  de răspunsuri, urmată 
de cea transnistreană 35,7% și doar 12,0% consideră că identitatea moldovenească este 



 

 

corespunzătoare întregii regiuni. (Figura 38). Aceleași tendințe sunt observate pe medii de 
reședință, pentru transnistreni optează 36,7% respondenți din mediul urban și 33,3% din mediul 
rural, pentru ruși 44,0% din mediul urban și 38,5%  din mediul rural, pentru moldoveni 8,7% 
din mediu urban și 19,2% din mediul rural. Respectiv și pe grupuri de vârste pentru opțiunea 
transnistreni optează mai mult vârstnicii, având 31,2% printre cei de 18-29 ani și 42,4% de 
respondenți de 60 ani și peste, pentru rusă cei tineri: 52,8% printre cei de 18-29 ani și 35,4% de 
60 ani și peste (Tabelul 63 în anexă). 

 
Figura 38. Indiferent de originea Dvs. etnică, 
Dvs. personal vă simțiți...? 

Figura 39. Dar ce identitate, credeți că este cea 
mai apropiată pentru întreaga populație din 
Transnistria? 

  

Cea mai notorie personalitate  în Transnistria, considerată de 66,7% intervievați și erou al 
poporului, este Alexandr Suvorov. Circa 16,4% au nominalizat-o pe Ecaterina II, 14,2% îl 
consideră  erou al poporului pe Alexandr Pușkin. În jur de 10% mențiuni au cumulat astfel de 
personalități istorice  precum Gheorghii Jukov, Vladimir Lenin, Grigorii Kotovski, Iosif Stalin.  

La polul opus se situează Ștefan cel Mare, care nu a întrunit mai mult de 2,4% aprecieri,  Zoia 
Cosmodemianscaia (prima femeie declarată erou al Uniunii Sovietice în timpul celui de-al 
doilea război Mondial) dar și Mihai Eminescu, considerat erou al Transnistriei de către 2,8% 
din respondenți (Figura 39). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Figura 40. Care din următoarele personaje pot fi considerate eroi ai poporului transnistrean? 
Răspuns multiplu, maximum 3 variante de răspuns. 

 

Fiind invitați să se expună cu referire la atitudinea personală față de o serie de categorii sociale, 
respondenții din regiunea transnistreană au avut opinii divizate. O pondere majoră de 88,6% 
dintre respondenți și-au exprimat o atitudine foarte pozitivă (37,5%) sau pozitivă (51,1%) față 
de persoanele vârstnice, 58,3% - în raport cu persoane social-vulnerabile, (10,0% - foarte 
pozitivă, 48,3% - pozitivă), 47,9% - față de oamenii de afaceri (4,0% - foarte pozitivă, 43,9% - 
pozitivă), iar 42,5% - au o atitudine favorabilă față de minoritățile etnice (8,4% - foarte pozitivă, 
34,1% - pozitivă) 

 Atitudini negative sau foarte negative au fost exprimate  la adresa minorităților sexuale de 
47,2% respondenți  iar 34,1% - față de funcționarii publici, fiind urmate de minoritățile 
religioase care au întrunit 20,2% răspunsuri negative sau foarte negative. (Tabelul 4). 

 
Tabelul 5.1. Care este atitudinea dvs. referitor la următoarele categorii sociale: 

  Foarte 
pozitivă Pozitivă  Neutru  Negativă Foarte 

negativă NȘ/ NR 

Persoane vârstnice 37,5% 51,1% 10,8% 0,2% 0,0% 0,4% 

Persoane social-vulnerabile 10,0% 48,3% 33,3% 5,2% 0,6% 2,6% 

Oameni de 
afaceri/Antreprenori 4,0% 43,9% 42,7% 6,4% 1,2% 1,8% 

Minorități etnice 8,4% 34,1% 48,5% 5,0% 1,0% 3,0% 

Minorități religioase 2,0% 22,2% 51,9% 15,4% 4,8% 3,6% 

Funcționari publici 0,4% 16,2% 46,9% 28,5% 5,6% 2,4% 

Minorități sexuale 0,2% 10,0% 36,1% 23,4% 23,8% 6,4% 



 

 

Respondenții de asemenea au fost rugați să aleagă dintr-o serie de valori pe cele pe care le 
consideră potrivite pentru Transnistria și respectiv pentru Republica Moldova. Astfel, 
Transnistria  este asociată de către circa 47% respondenți cu multinaționalism, de către 46,5% 
cu pacea și de  către 30,1% cu lume rusă. Circa 25%  dintre respondenți consideră că alte valori 
caracteristice Transnistriei și locuitorilor acesteia sunt statul de drept, ortodoxie, familie 
tradițională. 

 În cazul Republicii Moldova, majoritatea respondenților consideră că aceasta poate fi asociată 
cu  Europa sau Europenismul - 42,5% mențiuni, restul opțiunilor cumulând sub 20% răspunsuri, 
printre care statul de drept, democrația, ortodoxia și de asemenea familia tradițională.  Lumea 
Rusă și pacea nu este caracteristică pentru Republica Moldova, înregistrând între 2% și 5,6% 
răspunsuri  (Figura 40). 
Figura 41. Pe care dintre următoarele valori le asociați cu...? Răspuns multiplu. 

Transnistria Republica Moldova 

  

2.6. Implicare socială și cadru instituțional  
Populația din regiunea transnistreană nu se remarcă prin implicare activă în viața socială și 
politică a regiunii față de tendințele generale existente în spațiul Est-European,  participarea la 
viața socială fiind deosebit de redusă. Doar puțin peste 1/5 (21,4%) respondenți au menționat 
că participă la întâlniri cu reprezentanții publici, cu frecvență mai mare înregistrată printre 
respondenții din mediul rural (24,4%), femei (22,7%), vârstnici de 60 ani și mai mult (31,3%). 
La activități ale asociațiilor/ uniunilor profesionale, culturale, sportive sau educative participă 
doar 13,3% respondenți, mai activă fiind participarea la această categorie în mediul urban 
(14,3%).Circa 12,0% persoane au menționat că,  comunică/ se adresează către reprezentanții 
publici, iar aproape unul din zece participă la ședințe publice, la aceste activități în ponderi mai 
pronunțate participă persoanele de 60 ani și mai mult (Tabelul 3.1).  
 
 



 

 

Tabelul 4.1. Dvs. personal și familia dvs. vă implicați / luați parte la activități precum: 
 

Total 

Mediul de 
reședință: 

Genul 
respondentului 

Vârsta respondentului: 

Urban Rural Mascu-
lin 

Femi-
nin 

18-29 
ani 

30-44 
ani 

45-59 
ani 

60+ 
ani 

Întâlniri cu 
reprezentanții publici 21,4% 20,1% 24,4% 19,4% 22,7% 15,2% 13,2% 24,8% 31,3% 

Asociații/ uniuni 
profesionale, 
culturale, sportive sau 
educaționale 

13,2% 14,3% 10,9% 18,3% 10,2% 22,4% 16,5% 11,9% 3,5% 

Comunicarea / 
adresarea către 
reprezentanții publici 

12,0% 11,4% 13,5% 9,7% 13,4% 9,6% 9,1% 10,1% 18,1% 

Ședințe publice 9,8% 9,3% 10,9% 10,8% 9,3% 8,8% 11,6% 4,6% 13,2% 
Fonduri / Organizații 
de caritate 8,4% 9,3% 6,4% 9,1% 8,0% 12,0% 9,1% 5,5% 6,9% 

Semnarea petițiilor 6,0% 6,1% 5,8% 4,3% 7,0% 3,2% 7,4% 5,5% 7,6% 
Mișcări sociale și 
organizații non-
guvernamentale locale 

5,0% 4,7% 5,8% 4,8% 5,1% 3,2% 6,6% 8,3% 2,8% 

Inițiative ale 
partidelor politice/ 
adunări politice 

3,8% 3,2% 5,1% 3,2% 4,2% 4,0% 2,5% 6,4% 2,8% 

Comentarea 
chestiunilor social-
politice în mediul 
online 

3,4% 4,1% 1,9% 4,3% 2,9% 7,2% 5,0% 0,9% 0,7% 

 

Un alt aspect abordat în cadrul studiului dat a ținut de investigarea gradului de încredere în 
instituțiile statale. Astfel, cea mai mare încredere locuitorii regiunii transnistrene o au în armată  
- 45,9% de aprecieri, (11,4% foarte mare încredere, 34,5% mare încredere) 

Pe de altă parte, încrederea față de organele de conducere din Tiraspol și Autoritățile Publice 
Locale este disputată la nivelul societății din Transnistria, 31,5% dintre respondenți având o 
apreciere pozitivă și cam tot atâția manifestând o atitudine negativă prin lipsa de încredere 
(31,8% în cazul organelor de conducere și 30,7% în cazul APL-urilor). 

Cea mai mică încredere, 3,6%, a fost declarată față de organele de conducere din Moldova, 
precum și față de Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove, cu circa 14,2% mențiuni foarte 
mare încredere/ mare încredere. Însă tot aici s-a înregistrat și cel mai mare grad de non-
răspunsuri, evidențiind din nou lipsa cunoașterii sau interacțiunii la nivel instituțional dintre 
cele două maluri (Figura 41). 

 

 

 

 



 

 

Figura 42. Ce încredere aveți în următoarele instituții? 

 
  



 

 

 

III. Rezultatele cercetării calitative  

3.1. Percepția generală a participanților la discuțiile de grup referitor la viața social-economică 
a Transnistriei 

 
 
Primul set de întrebări din cadrul discuțiilor de grup a avut drept obiectiv explorarea opiniei 
respondenților referitor la situația curentă a regiunii transnistrene, satisfacția față de calitatea 
vieții și perspectivele de viitor ale populației. Participanții au fost rugați să descrie situația 
curentă a Transnistriei din punct de vedere social, cultural economic și politic, schimbările 
survenite pe parcursul ultimilor cinci ani, perspectivele economice ale regiunii, să identifice 
cele mai pregnante probleme de care se lovesc în viața de zi cu zi, precum și perspectivele de 
dezvoltare personale și profesionale existente în regiune. 
 

„Transnistria - o corabie care se duce la fund, aflată deja sub apă” 
 
Cele mai multe opinii  au accentuat faptul că populația din regiunea transnistreană la momentul 
actual se află într-o stare de așteptare și simte o incertitudine față de viitor care într-o oarecare 
măsură  se transformă în nesiguranță față de ziua de mâine. În general, situația socială și 
economică este percepută de majoritatea participanților ca fiind una dificilă în care poți 
supraviețui de la o zi la alta, dar nu și duce o viață decentă. Pe alocuri, chiar dacă se întrezăresc 
atitudini mai optimiste referitor la schimbările pozitive care au avut loc în ultima perioada, 
acestea se rezumă doar la exemple ce țin de aspectul exterior al marilor orașe și îmbunătățirea 
infrastructurii interne a acestora. Unii sunt de acord că situația este satisfăcătoare, suportabilă 
deocamdată comparativ cu statele vecine, însă mereu e loc de mai bine. 
 



 

 

„ne aflăm într-o stare de așteptare, dar nimeni nu știe ce anume așteptăm. Nu se știe ce va fi, toți 
parcă s-au ascuns și așteaptă ceva.” (M, 50 ani, urban, 1FG) 
,,toți sunt în așteptare, nu știi la ce să te aștepți, te gândești la copii ori să îi trimiți cât mai repede 
de aici ori să mai aștepți că poate totul se liniștește” (M, 50 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,eu consider că suntem pe marginea prăpastiei, ne balansăm...este foarte greu să nu cazi și mai 
adânc în prăpastie sau să devină ceva mai bine, cu această nerecunoaștere a noastră noi ne 
balansăm” (F, 28 ANI, URBAN, 2FG) 
„se observă că, conducerea a început să aibă grijă de oraș, de infrastructură, de iluminare, de 
drumuri.” (F, 60 ani, urban, 2FG) 
,,poate conducerea a început să facă ceva la oraș, dar eu locuiesc la sat, iar la noi nu există nici 
casă de cultură, nimic” (F, 36 ANI, RURAL, 3FG) 
,,prin comparație cu alte orașe sau țări, aici încă nu e atât de rău, dar am dori să fie mai bine” (F, 
60 ANI, URBAN, 2FG) 
,,da, nu mai avem ostilități militare, trăim în pace, avem de rău de bine ce munci, însă clasa de 
mijloc se află acum la limita supraviețuirii” (F, 40 ANI, URBAN, 3FG) 

 
 
În ultimii ani, după părerea participanților la discuții, nu s-a schimbat nimic spre bine sau 
situația s-a înrăutățit în plan social și economic,  o parte dintre ei comparând chiar starea actuală 
din Transnistria cu ,,o corabie care se duce la fund, aflată deja sub apă” (M, 22 ANI, URBAN, 
1FG sau cu un leagăn care oscilează dintr-o parte în alta ,,dintr-un punct de vedere pare că totul 
e bine și apoi brusc totul e rău, nu există o tendință pozitivă în acest sens” (M, 24 ANI, URBAN, 
1FG).  
 
Au fost de asemenea opinii care au menționat că de Transnistria nu depinde acum nimic și că 
tot ce pot face liderii politici de la Tiraspol este să ,,deschidă poduri peste Nistru” (M, 24 ani, 
urban, 1FG). Însă, au prevalat opiniile care accentuau faptul că oamenii în Transnistria își duc 
viața de la un ciclu electoral la altul și dacă inițial aveau speranțe, vise, acum toate acestea s-au 
prăbușit: 
 
,,noi în esență trăim aici în cicluri electorale...nu a avut loc schimbarea politică la care ne 
așteptam” (M, 24 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,au promis multe, mai ales înainte de alegeri, dar nu s-a întâmplat nimic; atenția conducerii se 
îndreaptă doar către pensionari”  (F, 26 ani, rural, 4FG) 

 
,,în localitățile rurale e o stagnare totală, satele pustiesc” 

 
De asemenea, majoritatea participanților consideră că în ultimii ani s-a înregistrat o evoluție 
negativă referitor la migrație, șomaj, echilibrul dintre cheltuieli și venituri, control politic 
manifestat în domeniul economic și mediatic, cât și calitatea slabă a serviciilor sociale. 
Participanții sunt îngrijorați atât de stabilitatea economică a regiunii, cât și de cea politică care 



 

 

după părerea unora influențează direct celelalte procese economice și sociale. De asemenea, 
intervievații sunt îngrijorați privind fluctuațiile cursului valutar, invocând instabilitatea 
economică ca una din grijile pe care le au și care le afectează încrederea în ziua de mâine. 
Fluxurile de emigrare s-au intensificat lăsând în urmă localități aproape pustii și influențând 
chiar și densitatea populației din marile orașe ,,dacă ieși după ora 22:00 afară în centrul orașului, 
poți număra oamenii pe degete” (F, 40 ANI, URBAN, 3FG). În ceea ce privește serviciile 
sociale, oamenii se plâng de lipsa calității acestora și de costurile exagerate, cele mai 
problematice fiind considerate cuantumul mic al alocațiilor sociale sau lipsa serviciilor 
medicale de calitate.  
 
„nu există stabilitate financiară, din cauza fluctuațiilor cursului valutar. E clar că prețurile sunt 
ghidate de acesta, dacă înainte cursul valutar era cât de cât stabil, acum nu știi la ce să te 
aștepți, ce va fi mâine…” (F, 22 ani, urban, 2FG) 
 
,,dacă vorbim despre schimbări, cu 5 ani în urmă se construiau case de elită, cei care acum 5 
ani mai aveau siguranța economică, acum au pierdut-o, ce să mai vorbim despre noi restul” 
(M, 59 ANI, URBAN, 3FG) 
 
,,nu există protecție socială nici pentru vârstnici nici pentru copii, dacă mergi să naști, 
pregătești o anumită sumă de bani, dacă mergi să te operezi, ai nevoie de o altă sumă de 
bani…” (F, 63 ANI, URBAN, 2FG) 
 
,,eu am alocație pentru persoane cu dizabilități însă acum nici această sumă nu o primesc 
regulat, sunt rețineri chiar și de câte jumătate de an; (F, 26 ani, rural, 4FG) 
 
,,schimbările care au avut loc se referă la controlul puterii, s-a intensificat controlul, iar acesta 
este și un plus și un minus” (M, 42 ANI, RURAL, 2FG) 
 
,,aproximativ cu 5 ani în urmă fluxul plecărilor populației nu se simțea atât de tare…oamenii 
nu văd aici nici o perspectivă de creștere și pleacă” (F, 40 ANI, URBAN, 3FG) 
 
,,pentru mine șomajul este cea mai mare schimbare, în sensul că acum se înregistrează un 
nivel foarte ridicat al lipsei locurilor de muncă în localitățile rurale … dacă în Tiraspol și 
Bender e mai acceptabil, atunci în sate e o stagnare totală, satele pustiesc” (F, 24 ANI, 
RURAL, 3FG) 

 
 
În viziunea participanților la discuțiile de grup, situația salarială din Transnistria s-a înrăutățit 
în ultimii 10 ani, oamenii fiind nevoiți să lucreze la mai multe posturi de muncă pentru a-și 
câștiga existența. Și în cadrul studiului calitativ, respondenții au menționat că este greu să 
găsești un loc de muncă bine plătit. O mare parte a celor angajați nu lucrează oficial, respectiv 
nu achită impozitul pe venit. 
 

„salarii foarte mici, lucrând la 3-4 joburi, te gândești unde mai poți câștiga bani.” (M, 66 ani, 
urban, 1FG) 



 

 

„salariul mediu a scăzut, dacă în 2003 oamenii se gândeau dacă să lucreze pentru 300 dolari 
pe lună, păi acum și pentru 200 sunt gata să muncească.” (M, 37 ani, urban, 1FG) 
„e greu să găsești un loc de muncă cu un salariu decent. Mulți aleg să se angajeze neoficial, 
nu se achită impozite, fie emigrează și părăsesc familiile aici. În mare parte bărbații sunt cei 
care pleacă, familiile se distrug…” (F, 22 ani, urban, 2FG) 
 

 
 
Alte schimbări observate de către participanții la discuții ce nu țin de sfera economică și socială 
se referă la contextul regional și internațional, fiind câteva opinii care consideră că în ultimii 
ani influența Federației Ruse în zonă a început să scadă sau altele care sunt de părere că relația 
de colaborare dintre Transnistria și Republica Moldova în ultima perioadă a înregistrat un 
progres: 
 
,,în politica externă se înregistrează pași pozitivi din partea Moldovei, Chișinăul și Tiraspolul 
colaborează” (F, 23 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,în ultima perioadă se observă o tendință de recunoaștere că și ideile care nu vin din Federația 
Rusă sunt pozitive, în acest sens se înregistrează un progres” (F, 54 ANI, URBAN, 1FG) 
 

 
 
3.2. Mediul de Afaceri 

 
,,în trecut din punct de vedere economic exista mai multă libertate ” 

 
În cadrul acestei tematici, s-a realizat o radiografie a mediului de afaceri din Transnistria 
explorând opiniile și experiențele personale ale participanților. Peisajul creionat în timpul 
discuțiilor indică faptul că afacerile în Transnistria prezintă disproporții majore: afacerile merg 
bine pentru cei care dețin monopolul, iar ceilalți - restul antreprenorilor, se luptă să 
supraviețuiască condițiilor nefavorabile ale business-ului intern și extern. În cadrul discuțiilor 
au dominat părerile care consideră că atât cadrul normativ cât și contextul politic actual nu este 
prielnic inițierii afacerilor și dezvoltării antreprenoriale și că ,,în trecut din punct de vedere 
economic exista mai multă libertate ”(M, 24 ANI, URBAN, 1FG)  
 

,, dacă e să ne referim la sectorul real al economiei și nu la sfera serviciilor, atunci consider 
că acest sector practic nu există în Transnistria, nici măcar micii întreprinzători nu 
sunt...chiar și comparativ cu Moldova ... noi nu avem nimic” (F, 24 ANI, URBAN, 3FG) 

 
Nu au lipsit nici vocile care afirmă că totuși sunt anumite momente pozitive, proiecte 
internaționale pentru agricultori, anumite nișe care permit inițierea de afaceri în domenii 
precum Tehnologie și Informații sau servicii de Call-Center, însă aceste păreri au fost în general 
singulare, discuțiile majoritare fiind dominate de pesimism.  



 

 

 
Cei mai afectați astăzi în Transnistria se consideră întreprinzătorii mici și mijlocii din domeniul 
vânzărilor, iar cele mai sesizate probleme sunt considerate monopolul deținut de compania 
Șerif, taxele și impozitele mari, birocrația exagerată și nu în ultimul rând lipsa concurenței și a 
investițiilor străine. Un aspect important menționat de către o parte dintre participanți legat de 
cadrul normativ se referă la dificultatea întâmpinată de antreprenori pentru certificarea 
produselor care merg spre export: ,,pentru export se acceptă doar produse certificate, iar pentru 
obținerea certificării trebuie să te adresezi instituțiilor din Republica Moldova, ceea ce va duce 
către o  devamare dublă” (M, 33 ANI, URBAN, 2FG)dar și barierele existente în plan local 
pentru unele companii și bănci care se transformă în refuzul de a opera cu valută străină ceea 
ce diminuează în opinia unor participanți, potențialul investițiilor și proiectelor externe.  
 
,,eu personal privesc cu frică către schimbările ale politicii de impozitare ce se promite că vor 
fi implementate anul viitor, niște măsuri draconice...la noi și așa businessul mic supraviețuiește 
la limită, vor închide totul” (F, 60 ANI, URBAN, 2FG)  
 
„în Transnistria prin toate metodele posibile se înăbușă businessul, acum practic nimeni nu mai 
duce contabilitate albă (curată) la afacerea sa. Problema nu constă în faptul că ei nu vor, dar că 
avem o politică fiscală incorectă. La noi totul se orientează și se învârte în jurul Șerifului, fie 
lucrezi sub ei, fie nicicum…” (M, 38 ani, urban, 3FG) 
 
,,mai există și problema investițiilor, nu sunt atrași investitorii străini în întreprinderile stau 
fabricile și se prăbușesc,  de ce nu se permite accesul investitorilor străini pe piața noastră ca 
și în Moldova, să facă fabrici, să producă cabluri..” (F, 36 ANI, RURAL, 3FG) 
 
,, cu câțiva ani în urmă a venit aici un investitor din Rusia, i-au prezentat business planul, iar 
la final când acesta a văzut care ar fi profitul lui conform acestui business plan, nu a mai dorit 
să deschidă aici nimic” (F, 20 ANI, URBAN, 3FG) 

 
De asemenea, participanții au fost rugați să își exprime opinia despre starea mediului de afaceri 
din Republica Moldova comparativ cu cel din Transnistria, despre condițiile și piața de 
desfacere de pe celălalt mal al Nistrului. Aproape în unanimitate aceștia au afirmat că în 
Republica Moldova există un mediu de afaceri mai sănătos, în care funcționează concurență și 
legislația adecvată, pe înțelesul tuturor, există investitori străini și o tendință pozitivă de 
dezvoltare în acest sens. În principiu, stabilitatea și tendința pozitivă se datorează faptului că 
antreprenorii din Republica Moldova pot exporta liber în orice țară și nu exista bariera 
legislativă pe care o are Transnistria, consideră aceștia.  
 



 

 

,,e clar că dezvoltarea economică din Republica Moldova este mult mai accentuată decât la noi, 
poți observa de la o zi la altă cum apar blocuri și întreprinderi noi, referitor la Transnistria, există 
și aici o oarecare dezvoltare economică, doar nu într-un ritm comparabil cu cel din Moldova … 
(M, 33 ani, urban, 4FG) 
 
,,în Moldova businessul se simte mai sigur, mai stabil, ei pot avea schimburi economice cu orice 
stat fără a fi supuși la devamare dublă, iar tot de ce are nevoie un stat este să aibă acces la export 
și import” (F, 22 ANI, URBAN, 2FG) 
 
,,consider că în Moldova condițiile sunt mult mai clare, desigur sunt și acolo multe probleme, 
dar e mai simplu de înțeles ce e nevoie sau nu e nevoie să faci” (M, 24 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,dacă e să comparăm businessul de aici cu cel din Moldova, pot să dau exemplul colegului meu 
care se ocupă cu design peisagistic, și-a deschis o filială în Chișinău și inițial avea 10% în 
Moldova și 90% în Transnistria, acum a devenit 90% din activitate și profit în Moldova și 10% 
în Tiraspol” (M, 59 ANI, URBAN, 3FG) 
 

 
 
 
 
3.3. Migrația 

 
 

,,de 2 ani mă gândesc la emigrare, aleg între Rusia și Europa” 
 
Deja menționată mai sus ca una dintre problemele sociale profunde cu care se confruntă 
regiunea transnistreană, migrația în această secțiune este tratată dintr-o perspectivă exploratorie 
pentru o înțelegere a cauzelor și efectelor fenomenului așa cum sunt percepute de către 
participanții la studiu. Cum reiese din discuțiile de grup, migrația nu este un fenomen nou pentru 
Transnistria, acesta a existat din totdeauna. Ce a devenit nou în ultima perioadă însă este 
intensificarea fluxului de emigrări care duce la depopularea unor localități și în același timp la 
deficitul cadrelor calificate. Oamenii sunt aproape copleșiți de amploarea fenomenului vorbind 
cu emoție despre rudele și cunoscuții plecați (fiecare participant având pe cineva dintre 
cunoscuți plecat), corelat cu îmbătrânirea societății din jurul lor și perspectivele de viitor pentru 
ei și copii lor. Astfel, pe de-o parte avem o situație economică care determină persoanele să 
plece în căutarea unui viitor mai bun, iar de cealaltă parte avem deficitul tinerilor profesioniști 
în câmpul muncii și a personalului calificat.  
 



 

 

,,toți cunoscuții mei au plecat… eu aș vrea să rămân aici, mie îmi place Tiraspolul, totul este 
foarte compact, mă așez la volan și în 5 minute sunt la pescuit, în alte 5 minute la muncă, dar 
să locuiești aici din punct de vedere financiar este imposibil; mi-ar plăcea să fac ceva, să 
schimb, dar nu îmi iese, de aceea suntem nevoiți să plecăm” (M, 27 ani, urban, 4FG) 
 
„toți au observat că numărul populației s-a micșorat, mai ales al populației tinere, iar bătrâni 
sunt mai mulți, în creștere. Cea mai globală problemă în consecință e lipsa resursei umane în 
toate sferele și în toate direcțiile. Tinerii pleacă.” (M, 66 ani, urban, 1FG) 
 

 
Astfel, vorbind grosso modo, avem conturate trei mari profiluri ale locuitorilor din 
Transnistria, cei care nu vor pleca indiferent de cum vor evolua lucrurile în regiune, deoarece 
ei aici s-au născut, aici au rădăcinile, rudele; cei care nu doresc să plece, însă așteaptă să vadă 
cum o să evolueze lucrurile în plan economic și politic ca să ia o decizie, o parte dintre ei au 
fost deja plecați și s-au întors; și cei care nu văd aici suficiente oportunități pentru viitorul lor 
și al copiilor și doresc să plece indiferent de evoluții social-politice din viitor. 

 
,, pe mine mă poate obliga să plec instabilitatea politică, astfel mi-a ajuns, m-am plimbat 
destul” (M, 38 ANI, URBAN, 3FG) 
 
,, trebuie să fim de acord cu faptul că mulți dintre cei care finalizează studiile superioare, 
nu se pot oricum aici realiza și pleacă, nu din dorință personală dar datorită contextului 
care determină oamenii să plece” (F, 24 ANI, URBAN, 3FG) 
 
,, toate persoanele bogate deja demult au plecat, au rămas doar cei care supraviețuiesc de 
la un salariu la altul (M, 66 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,fiica mea are 25 de ani și în ultimii 5 ani a plecat în toate părțile deoarece aici nu o 
mulțumește nici salariul, nimic” (F, 43 ANI, RURAL, 1FG) 
 
,, personal consider că aici nu este foarte rău pentru copii mici, pentru școlari, dar daca 
vrei să îți construiești o carieră atunci aici nu mai poți (F, 26 ANI, URBAN, 2FG) 

 
 
Participanții la studiu au fost întrebați  și despre destinațiile de emigrare pe care le consideră 
potrivite pentru viitorul lor și preferințele de viitor pentru copiii lor. Ceea ce a reieșit din 
răspunsurile lor a fost  o deschidere atât către Est cât și către Vest, locuitorii din stânga Nistrului 
menționând atât Rusia, Ucraina,  Europa cât și SUA. 
 

,,băiatul meu cel mare se află în New York, locuiește acolo, fata mijlocie este în Moscova, 
cea mică este deocamdată cu mine, ar avea ce să moștenească...” (M, 66 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,fiica mea are 20 de ani și deja a vizitat multe țări, acum învață la Moscova și sper că nu se 
va întoarce aici ... deocamdată Moscova apoi vom vedea încotro” (M, 42 ANI, RURAL, 2FG) 
 



 

 

,, dacă ar fi să plec aș pleca în Europa, în Portugalia...de ce Portugalia pentru că deja am acolo 
cunoscuți” (F, 26 ANI, URBAN, 2FG) 
 
,,eu am doi fii, unul se află aici cu mine, celălalt în Germania și îmi tot spune că vrea să ne ia 
la el. Spune că aici locuim la limita foamei, și are dreptate, achiți serviciile comunale și rămâi 
fără bani” (F, 28 ANI, URBAN, 2FG) 
 

 
 
Discutând despre perspectivele de viitor ale copiilor și studiile acestora, majoritatea 
participanților consideră că sistemul de învățământ trebuie să ofere oportunități de dezvoltare 
și recunoaștere internațională, iar în plan local aceste nevoi nu pot fi pe deplin satisfăcute 
,,paleta de dezvoltare aici este foarte mică” (F, 22 ANI, URBAN, 2FG). Cât referitor la studiile 
recunoscute, este evident că cei aproape 29 de ani de nerecunoaștere a regiunii Transnistrene 
ca și stat independent și-au lăsat amprenta asupra generației tinere, fără posibilitatea de a-și 
continua studiile în sistemul de educație internațional din cauza nerecunoașterii diplomelor de 
studii adesea se îndreptau către Federația Rusă pentru a avea posibilitatea de a continua studiile 
la o instituție de învățământ superioară altele decât cele locale: 
 
,,mi-aș trimite copii acolo unde să fie recunoscute diplomele, apoi să decidă singuri unde le 
este mai confortabil” (M, 22 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,, fiica mea încă e mică așa că vom vedea, dacă situația nu se va redresa aici, atunci ne gândim 
să studieze în Europa sau America de Nord” (M, 37 ANI, URBAN, 1FG) 
 

Astfel, o idee esențială întărită în cadrul acestor discuții este aceea că emigrarea locuitorilor 
regiunii transnistrene nu este o chestiune ideologică ci una pur pragmatică și rațională.  Chiar 
dacă adesea plecarea la muncă în Rusia este considerată  una mai confortabilă mai ”ușoară” 
deoarece nu există bariera lingvistică, oamenii sunt conștienți de faptul că situația economică 
din est nu este momentan atât de satisfăcătoare pe cât și-ar dori. În timp ce Europa, percepută 
de unii ca o destinație mai dificil de ajuns - ”mai greu de dus”, oferă condiții de muncă, salariile 
mai prielnice și oportunitățile de viitor mai multe. 

 

„De 2 ani mă gândesc la emigrare, aleg între Rusia și Europa. În Rusia sunt multe probleme, 
de aceea mai mult mă orientez spre vest. Conștientizez că un impediment ar fi limba, dar e 
rezolvabil.” (M, 22 ani, urban, 1FG) 

 
 
3.4. Mass Media 

 
 
Sursele din care se informează locuitorii regiunii transnistrene este o altă temă dezbătută în 
cadrul celor patru discuții de grup. Participanții au fost invitați să își împărtășească opinia 



 

 

referitor la calitatea și încrederea în mass media locală, sursele utilizate pentru informarea 
despre știrile internaționale, utilizarea rețelelor sociale și nu în ultimul rând despre sursele de 
informare despre evenimentele din Republica Moldova. 
 
Majoritatea participanților consideră că nu există piață mediatică în Transnistria iar sursele 
locale de informare sunt dependente politic și servesc intereselor anumitor formațiuni sau lideri. 
În opinia acestora, în Transnistria lipsește transparența informațională, sursele alternative de 
media, situația agravându-se mai mult după schimbarea conducerii din regiune. Chiar dacă și 
urmăresc canalele TV locale precum TCB sau TV PMR sau site-urile de știri Novosti PMR, 
majoritatea le consultă pur informativ fără a se încredere în totalitate în ceea ce transmit, afirmă 
ei. De obicei, ca să își formeze propria opinia, apelează la surse alternative de informare sau 
canale mass media diversificate, bloguri, discută noutățile cu prietenii și familia sau urmăresc 
opiniile altor persoane în social media. 
 
 

,,lipsește mass media alternativă, toată informația provine de la o singură sursă...doar pe 
internet te mai poți informa, deși și acolo lucrează serios..” (M, 42 ani, rural, 2FG) 
„o sursă de informare de încredere poate fi doar dacă e independentă, dar toate sursele noastre 
de informare sunt finanțate de către cineva. E important să știm de cine și să nu ne informăm 
greșit.” (M, 66 ani, urban, 1FG) 
„după schimbarea puterii în Transnistria, nu există nici o concurență între sursele de 
informare. Dacă înainte mai auzeai informație diferită și puteai compara, păi acum sărmanii 
pensionari nu pot înțelege ce se petrece într-adevăr. Eu mai mult am încredere în internet, 
rețele sociale…” (M, 38 ani, urban, 3FG) 
,, pot spune că eu nu am încredere în nici o sursă media, indiferent dacă sunt independente 
sau dependente”  ( M, 28 ani, urban, 4FG) 
 
,,mai degrabă aș prefera să mă izolez de la știrile noastre locale...nu se schimbă nimic...același 
lucru mereu, de ce să ascult așa ceva?” (M, 33 ANI, URBAN, 2FG) 
 
,, noi avem media afiliate cu holdingul monopolist Șerif și cu statul, ei pun la dispoziție 
anumite informații veridice, dar nu se bucură de încrederea populației pentru că arată mereu 
numai părțile pozitive din Transnistria - cât de bine și frumos este la noi; mai există și mass 
media independentă, spre exemplu Dnester Tv, dar acestea au un auditoriu mic din cauza 
faptului că nu au finanțare suficientă pentru a putea crea canale mediatice puternice” (M, 27 
ANI, URBAN, 4FG) 
 

 
Atunci când doresc să consulte știrile din spațiul internațional participanții la studiu au afirmat 
că utilizează site-urile Lenta.ru,  ITARTASS.ru, Vesti.ru sau canale TV precum Russia Today, 
Prime, sunt abonați la știri de pe mail.ru sau Yandex. 
 
De asemenea, au fost opinii care au afirmat că preferau să consulte mass media atât din 
Federația Rusă cât și din Ucraina, însă după evenimentele din Ucraina, presa de acolo a devenit 
manipulatoare și nu mai corespunde cerințelor lor. 
 



 

 

,,dacă e să comparăm mass media din Rusia cu cea din Ucraina, mass media din Ucraina 
minte fără rușine” (M, 66 ANI, URBAN, 1FG)   
 

 
Dar, au fost și unele opinii care se arătau nemulțumiți de calitatea știrilor urmărite la canalele 
rusești. În percepția acestora, știrile mereu sunt negative și instigă la spaimă în rândul 
telespectatorilor - „televiziunea rusească – privești știrile, acolo e doar politică. Poți să te 
împuști, sunt atât de înfricoșătoare…”. 
 
Cele mai des menționate rețelele de socializare au fost  Facebook, VKontakte, Instagram, 
Odnoklassniki și Telegram, cel din urmă fiind în special apreciat pentru informarea despre 
evenimentele și știrile locale. Au existat opinii care consideră că VKontakte începe să își piardă 
din prestanță și popularitate: 
 

,,utilizez Facebook, Telegram ... VKontakte moare încet...” (M, 24 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,, utilizez și VKontakte, însă în ultima perioadă încerc să mă îndrept mai degrabă către 
Telegram, deoarece VKontakte a devenit mai periculos...încerc să nu îl mai utilizez, motivul 
fiind lipsa libertății de exprimare” (M, 33 ANI, URBAN, 2FG) 

 
O secțiune aparte din cadrul acestei teme a fost dedicată surselor de informare a participanților 
la studiu despre evenimentele și știrile din Moldova, frecvența informării și canalele media 
utilizate. Am urmărit să înțelegem cât de bine sunt conectate mediatic cele două maluri ale 
Nistrului, cât de prezent este spațiul informațional din Republica Moldova în Transnistria, dar 
și cât de interesați sunt locuitorii din Transnistria să fie la curent cu ceea ce se petrece în 
Republica Moldova. 
 
Un aspect sesizat de către participanți este lipsa canalelor și emisiunilor TV în limba rusă  din 
Republica Moldova și în general insuficiența prezenței mass media din Republica Moldova în 
Transnistria, fiind opinii care afirmau că au acces la surse media din Moldova doar că acestea 
sunt în limba română și altele care spuneau că nu există canale TV din Republica Moldova 
incluse în pachetul TV pentru locuitorii din regiunea Transnistreană: 
 

„urmăresc mai multe canale de TV rusești, ucrainene. Canale moldovenești sunt mai puține, 
nu ajung canale în rusă despre situația din Moldova. Eu le privesc pe toate și apoi îmi formez 
o imagine.” (M, 50 ani, urban, 1FG) 
,,televiziune moldovenească nu avem, la un moment dat a existat, intra în pachetul de canale, 
dar apoi a fost exclus, cel mai probabil din criterii politice, acum practic doar din internet 
oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului pot avea acces la piața media din Moldova și 
invers” (M, 27 ANI, URBAN, 4FG) 

 
Din studiu a reieșit că o parte dintre respondenți resimt lipsa acoperirii informaționale din 
Republica Moldova, însă o altă parte nu este neapărat interesată să fie la curent cu ce se întâmplă 
pe celălalt mal al Nistrului, se interesează mai rar sau doar atunci când au loc evenimente 
majore, spre exemplu alegerile prezidențiale. Categoria mai tânără a participanților au 



 

 

menționat că atunci când doresc să consulte știrile din Republica Moldova apelează la mass 
media din online, în topul preferințelor aflându-se Newsmaker.md  sau Point.Md. De asemenea 
aceștia urmăresc și canale Youtube sau bloguri. 
 
 ,, dacă vreau să aflu ceva despre Moldova consult foarte eficient site-urile de știri din internet: 
newsmaker, point, youtube cu trimitere spre știrile din RM” (M, 27 ANI, URBAN, 4FG) 
 
,,nu urmăresc special și serios știrile din Moldova, poate doar când îmi sare ceva în ochi atunci 
când deschid mail.ru sau yandex... când s-a schimbat președintele lor am urmărit știrile, dar 
când am înțeles că nu o să se întâmple o senzație, am încetat să mai urmăresc” (M, 59 ANI, 
URBAN, 3FG) 
 
,,acum nu mai urmăresc știrile din Moldova, înainte când locuiam acolo eram la curent, acum, 
locuind aici nu mai aud nimic” (F, 22 ANI, URBAN, 2FG) 
 
 

 
 
3.5. Abordarea comparativă a regiunii Transnistrene și Republicii Moldova de către locuitorii 

regiunii transnistrene 

 
O temă centrală a discuțiilor participative de grup a constat în identificarea atitudinilor 
participanților referitor la diferite aspecte ce țin de cooperarea dintre cele două maluri. Au fost 
discutate subiecte precum atractivitatea Republicii Moldova pentru locuitorii din stânga 
Nistrului; problemele existente pe cele două maluri ale Nistrului, dar și o evaluare a relațiilor 
actuale de cooperare și potențiale perspective de viitor. 
 
În opinia participanților, cele două maluri ale Nistrului sunt asemănătoare  prin prisma 
problemelor cu care se confruntă: amploarea fenomenului migrației, șomajul, salariile scăzute, 
totodată existând diferențe chiar și aici, atât legat de intensitatea cu care se manifestă aceste 
probleme, cât și din punct de vedere geografic. Spre exemplu, dacă în capitala Republicii 
Moldova sunt mai multe oportunități de dezvoltare și angajare, salariile fiind mai mari, după 
cum consideră unii participanți la studiu, restul țării este evaluată mult mai negativ decât 
regiunea transnistreană de către participanții la discuție.   
 



 

 

 
,,personal consider că fenomenul migrației în special la tineri există și aici și acolo (Republica 
Moldova) doar scara la care se manifestă este diferită” (F, 23 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,dacă e să ne referim la Chișinău, da, acolo poate și sunt salarii mai mari, dar la 100 km 
distanță de Chișinău oamenii de abia supraviețuiesc, depinde cu ce comparăm...apoi, chiar 
dacă acolo să te angajezi e mai simplu și salariul mai mare, dar toate acele aspecte de care se 
lovește un emigrant fac diferența...prețul la locuința...cu cât e mai scump un oraș cu atât e 
mai scump totul...” (M, 33 ANI, URBAN, 2FG) 
 
,,la noi e bine să locuiești, este confortabil, este cu mult mai curat decât în Moldova, mai 
liniștit, toți se știu între ei, dar dacă vrei să câștigi bani, să te dezvolți și să cauți oportunități 
de câștig, atunci e mai simplu în Ucraina sau Moldova” (M, 24 ANI, URBAN, 1FG) 

 
Printre serviciile din Republica Moldova apreciate de către locuitorii regiunii transnistrene se 
remarcă sistemul de sănătate, acesta fiind evaluat cu mult mai pozitiv decât cel existent în 
Transnistria, în special de persoanele adulte. Iar ca și părți pozitive evidențiate în general la 
adresa malului drept al Nistrului comparativ cu malul stâng, au fost menționate: mediul de 
afaceri mai permisiv și mai dezvoltat datorită pieței de desfacere mai mare și libertatea de 
opinie, exprimare și întrunire. 
 

,, din punctul de vedere al celei mai în vârstă persoane din grup, vreau să menționez că dacă 
mie mi se întâmplă ceva serios, mă îmbolnăvesc, atunci mergem în Chișinău...iată recent m-
am operat acolo”  (M, 66 ANI, URBAN, 1FG) 

 
Însă, majoritatea opiniilor consideră totuși că locuitorii regiunii transnistrene au o calitate a 
vieții mai bună decât cei de pe malul opus și că Republica Moldova nu se remarcă prin nimic 
mai atractiv, poate chiar din contra, dat fiind că o parte dintre locuitorii Republicii Moldova, în 
special cei din Găgăuzia, vin în Transnistria. Participanții la studiu de asemenea au accentuat 
faptul că în ciuda perspectivelor salariale mai bune existente în partea dreaptă a Nistrului, în 
Transnistria oamenii de bucură de costuri de întreținere mai mici, de produse mai ieftine, de un 
mediu mai primitor, simțindu-se avantajați.  
 
,,nici în Moldova nici în Ucraina nu e mai bine, la noi vin oameni din Moldova, chiar și din 
aceeași Găgăuzie vin la noi, înseamnă că dacă vin ceva îi atrage aici, 
 nu putem să spunem că noi trăim mai rău decât vecinii noștri” (F, 24 ANI, URBAN, 3FG) 
 

 
,, datorită susținerii cu resurse energetice din partea Rusiei, noi avem un avantaj mare, în ciuda 
a ceea ce s-a spus despre salariul mediu scăzut de aici, tot consider că suntem avantajați” (M, 66 
ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,migrația este mare și la vecini, înainte era mai bine în Ucraina dar acum totul a decăzut, ce să 
mai vorbim despre Moldova care ocupă ultimul loc în Europa la indicatorii economici, nu e 
nimic mai bun acolo” (M, 38 ANI, URBAN, 3FG) 



 

 

 
Și din punct de vedere al stabilității politice, Transnistria este poziționată mai bine, sunt de 
părere o parte dintre participanți, comparând starea actuală a lucrurilor din regiunea cu cea din 
statele vecine:  
 
,,dacă e să comparăm situația politică din Ucraina și Moldova, aici la noi e mult mai stabil 
totul, ceea ce e mai bine pentru societate” (F, 23 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,noi aici avem un cer liniștit deasupra capului, am supraviețuit anilor 90, aici nimeni nu îți 
impune pe cine să iubești și pe cine nu, în acest plan este mult mai bine decât la vecini” (M, 
22 ANI, RURAL, 3FG) 
 
,, dacă e să vorbim despre vecina noastră, Moldova, am acolo cunoscuți de la sat ... e lipsă 
acută de locuri de muncă...acolo femeia indiferent de vremea de afară merge la câmp...În 
Ucraina de asemenea e o situație teribilă, într-o parte e război, iar în rest o politică sinistră a 
conducerii și discriminare pe criterii naționaliste... În Transnistria mie îmi place, nu contează 
ce naționalitate ai, mereu te vor asculta, nu te vor ignora indiferent de limba pe care o 
vorbești, însă în Moldova totul trebuie să fie în limba română cu litere latine (F, 36 ANI, 
RURAL, 3FG) 

 
 

,, dacă nu o să devenim o parte a ceva o să murim” 
 
În discuțiile despre aspectele negative și pozitive referitor la Republica Moldova, dar și despre 
evaluarea nivelului de cooperare dinte cele două maluri, barierele lingvistice au fost invocate 
de mai mulți participanți ai discuțiilor afirmând că o potențială barieră în cooperarea curentă și 
viitoare dintre cele două maluri este și faptul că locuitorii regiunii transnistrene că nu cunosc 
limba română și întâmpină sau ar întâmpina greutăți în comunicarea, socializarea pe teritoriul 
Moldovei. Deși unii respondenți se arată deschiși spre studierea limbii române, consideră că 
aceasta ar trebui să se facă de la o vârstă fragedă și să vizeze noile generații. Iar față de populația 
adultă vorbitoare de rusă ar trebui să fie manifestată o atitudine tolerantă vizavi de comunicarea 
în limba română.  
 

„noi ne temem de limbă, pentru că nu o cunoaștem. Nu trebuie acum să ne terorizeze din 
cauza limbii, trebuie de început de la grădinițe, să includă studiere limbii în grădinițe. Peste 
10 ani toți vor ști limba moldovenească. Eu nu cunosc moldoveneasca, deși locuiesc aici din 
1972. Primul lucru care trebuie făcut e studierea limbii la grădiniță.” (F, 65 ani, urban, 2FG)  
,,eu nu vin prea des în Moldova și îmi e mai greu să spun cum e, dar când vin observ că acolo 
e mult mai animat, mai mult zgomot, iar al doilea moment este legat de statutul meu de 
vorbitori de rusă: eu m-am născut în Tiraspol dar sunt originar din Rusia, toate rudele sunt 
din Rusia, și am observat că în Moldova oamenii au început să manifeste o reticență față de 
vorbitorii de rusă, nu îți răspund imediat dacă îi întrebi ceva și se uită și mai ciudat la tine; eu 
nu știu limba română și sincer nici nu intenționez să o învăț, pentru ce? ... (M, 27 ani, urban, 
4FG) 

 



 

 

Din punct de vedere al politicii externe, câțiva respondenți au punctat că se observă tendințe 
pozitive în colaborarea dintre conducerea Moldovei și cea a Transnistriei. Unii intervievați sunt 
de părere că liderii din stânga Nistrului sunt orientați spre est mai mult, fapt ce stagnează 
relațiile cu Moldova. Alții consideră că la nivelul politic în ultima perioadă totuși s-a înregistrat 
un progres, deși nu poate fi ignorat nici faptul că autoritățile din Republica Moldova doresc să 
se impună, să îngreuneze procesele de negocieri și nu doresc să dialogheze de la egal la egal cu 
reprezentanții politici ai regiunii Transnistrene. O altă barieră în negocierea celor două maluri 
este percepută ca fiind influența externă occidentală asupra Republicii Moldova și respectiv, 
influența și apartenența Transnistriei la spațiul Estic. 
 

 „avem senzația că Moldova ne merge în întâmpinare, dar noi ne uităm în direcția Rusiei, dar 
trebuie să ne uităm în altă direcție.” (M, 22 ani, urban, 3FG) 
„în politica externă se observă îmbunătățiri, pași pozitivi în colaborarea Moldovei, a 
Chișinăului cu Tiraspolul.” (F, 23 ani, urban, 1FG) 
,,acum a devenit mai ușor procesul de perfectare a documentelor, acum un locuitor al 
Transnistriei poate mult mai repede să își facă în Moldova un pașaport, certificat de naștere, 
totul merge mult mai rapid”. (F, 28 ANI, URBAN, 2FG) 
,, pe de-o parte avem o îmbunătățire a relațiilor, iar de cealaltă parte avem parlamentul 
Moldovei care ne ignoră și consideră că nu existăm și nu trebuie să ne de-a explicații... iar 
asta este o parte rea ... și evident că mai există și presiune europeană pe care ei nu o ignoră” 
(F, 36 ANI, RURAL, 3FG) 
,,Transnistria reprezintă spațul cultural rusesc, iar Moldova a declarat război spațiului cultural 
rusesc, ce vreau să spun este că moldovenii de aici și moldovenii din Moldova devin din ce 
în ce mai îndepărtați unii de alții în cadrul aceleiași națiuni” (M, 59 ANI, URBAN, 3FG) 
 

 
Întrebați despre cum văd participanții perspectivele de viitor ale Transnistriei, de câteva ori s-a 
conturat ideea că devine din ce în ce mai clar că dacă Transnistria ,,nu o să devină parte a ceva, 
o să moară” ( M, 24 ANI, URBAN, 1FG) . Au fost opinii care au oscilat atât către Rusia, dar și 
spre reintegrarea acesteia în cadrul Republicii Moldova. Deși nu neapărat ca un aspect dorit, 
participanții sunt de părere că în 10-15 ani cel mai probabil acesta va fi scenariul care se 
pregătește pentru viitorul Transnistriei. 
 
Părerile despre reintegrarea celor două maluri au fost și ele împărțite, o parte dintre participanți 
fiind de părere că reintegrarea este mai degrabă în interesul locuitorilor din stânga Nistrului, 
deoarece locuitorii din Republica Moldova sunt mai interesați de o cooperare cu statele 
europene. Alții însă, consideră că transnistrenii nu vor reuși să se integreze în societatea din 
Republica Moldova și vor fi marginalizați, la fel cum după părerea lor se întâmplă și în alte 
state, ca exemplu s-a adus Germania. Cea mai acceptabilă formă de reintegrare a celor două 
maluri se poate realiza numai sub forma unei federalizări cu anumite avantaje pentru 
Transnistria și Găgăuzia, a unei autonomii lărgite și numai după soluționarea problemei 
lingvistice, consideră intervievații. 
 
,, mi-aș dori să fim recunoscuți, să nu fim nici Moldova nici Rusia” (F, 60 ANI, URBAN, 2FG) 



 

 

 
 
Însă de asemenea, au existat multe opinii care consideră că Transnistria va prospera numai dacă 
va fi independentă și nu va mai fi constrânsă nici de Moldova, nici de Ucraina, nici de factorul 
extern. 
 

„peste 5 ani noi vom fi în aceeași situație în care suntem acum, dar peste 10 ani cred că 
balanța se va îndrepta spre Moldova.” (F, 54 ani, rural, 1FG) 
„Transnistria are nevoie mai mult de reintegrare, deoarece Moldova are și alte interese decât 
rezolvarea problemei transnistrene.” (M, 37 ani, urban, 1FG) 
„dacă ne unim, va fi ca în Germania. O parte e prosperă și se dezvoltă, altă parte trăiește rău 
și vrea înapoi în URSS. Pentru ce să ne unim?! Vom fi niște slugi în Moldova!” (F, 57 ani, 
urban, 2FG) 
,, nu cred că vor exista minusuri ca urmare a unei reintegrării, mai degrabă vor fi plusuri... 
dacă e să vorbim mai concret, oamenii sunt asemănători” (F, 28 ANI, URBAN, 2FG) 
 
,,eu îmi pot imagina Transnistria ca parte a Moldovei numai în condițiile unui statut special, 
limbă ș.a.m.d., numai așa, iar asta o să îi permită Transnistriei să se dezvolte normal” (M, 37 
ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,dacă ne vom reintegra, putem să spunem că vom fi considerați cu siguranță oameni de mâna 
a doua” (M, 59 ANI, URBAN, 3FG) 

 
 
 
3.6. Relațiile de vecinătate 

 

În cadrul acestei secțiuni, am dorit să cercetăm care sunt opiniile participanților referitor la 
orientarea externă a Transnistriei și să explorăm atitudinea acestora față de perspectivele 
europene de dezvoltare a regiunii. Fiind invitați să își expună părerea lor despre  cel mai potrivit 
partener economic și politic al Transnistriei, aproape în unanimitate participanții au fost de 
părere că Federația Rusă este partenerul potrivit de dezvoltare. S-a adus în discuție și contribuția 
pe care o are Republica Moldova pentru regiune, însă aceste opinii nu au fost în unanimitate. 
Totuși, o parte dintre participanți au afirmat că ar fi bine să se dezvolte relații mai bune cu 
vecinii – Moldova și Ucraina și de ce nu, cu statele Uniunii Europene, deoarece menținerea 
relațiilor pozitive sunt benefice pentru situația economică a Transnistriei.  

 

,,neținând cont de situația complicată a Ucrainei, nu ar fi rău să dezvoltăm relații de 
parteneriat cu ei, la fel și cu Moldova, deoarece să ne descurcăm aici singuri este foarte 
dificil” (F, 60 ANI, URBAN, 2FG)  



 

 

 „înainte exportam mai mult în Rusia, acum mai mult în Europa, nu din cauza că nu avem 
relații, dar din considerente economice. Problema nu constă în ce avem noi, dar ce solicită 
ei. În Europa sunt alte standarde și alte condiții.” (M, 24 ani, urban, 1FG) 

 
De asemenea, în cadrul discuțiilor de grup, participanții au fost rugați să se exprime privind 
statele pe care le consideră ostile Transnistriei sau de care au fost cel mai mult dezamăgiți în 
ultimii ani. O parte dintre opinii consideră că SUA este un inamic pentru regiunea transnistreană 
deoarece aceasta se implică activ în situația politică din Moldova și influențează procesele din 
regiune. Însă, majoritatea participanților la  discuții au afirmat că statele vecine  - Ucraina și 
Moldova sunt cele care au dezamăgit cel mai mult populația regiunii transnistrene și sunt 
percepute drept ostile unei dezvoltări ale Transnistriei. Printre statele care au dezamăgit 
Transnistria, se numără și Federați Rusă, consideră câțiva participanți, din cauza faptului că în 
ultimii ani acest stat a încetat să mai fie piața de desfacere principală pentru regiunea 
transnistreană. 
 
„odată ce America va slăbi și va lăsa Moldova în pace, noi vom trăi în pace…” (F, 57 ani, urban, 
2FG) 
 
,, ne-a dezamăgit Ucraina și Rusia, deoarece exportul în Rusia s-a micșorat prin comparație cu 
cel din Europa” ( F, 23 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,Moldova ne-a dezamăgit, deoarece noi exportăm prin intermediul ei, dar acum aceasta ne-a 
impus un tarif dublu de export” (M, 23 ani, urban, 2FG) 
 
,,și eu consideră că Moldova ne-a dezamăgit deoarece dacă o întreprindere de la noi vrea să 
exporte trebuie să se înregistreze în Moldova și reiese o impozitare dublă...e o situație politică” 
(F, 60 ani, urban, 2FG) 
 
,,Ucraina ca și vecin ne-a dezamăgit foarte tare” (M, 30 ani, urban, 3FG) 
 

Pe de altă parte au fost și opinii care au afirmat că este necesară consolidarea relațiilor cu 
Republica Moldova, deoarece tranzacțiile economice ale Transnistriei se desfășoară prin 
intermediul Moldovei, iar acest aspect nu trebuie neglijat.  

 

„eu îmi mențin opinia că de fapt nu este vorba de Moldova, totul vine din exterior, de departe, 
este o presiune din partea Europei, iar Moldova a semnat o hârtie devenind partenerul Europei 
și acum doar își onorează obligațiile” (M, 33 ANI, URBAN, 2FG) 

 
De asemenea în timpul discuțiilor, participanții au fost întrebați despre beneficiile pe care le-ar 
oferi Transnistriei Uniunea Vamală Eurasiatică sau Uniunea Europeană. Părerile au fost 
împărțite în două tabere, pe de-o parte afirmându-se că economia Transnistriei este adaptată 
celei din est și că e mai ușor să exporți acolo, statele europene având standarde mari și lipsa 
interesului în producția regiunii transnistrene; pe  de altă parte menționându-se că piața 



 

 

europeană este mai liberă, dar și mai competitivă, fiind mai greu să ai acces în ea, însă ambele 
ar aduce doar beneficii pe termen lung dezvoltării regiunii. 
 
,,economia noastră este construită pe modelul Estic nu cel Vestic, trebuie să ținem cont de 
asta, de aceea piața Estică oferă mai multe șanse pentru exportul produselor noastre” (M, 50 
ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,odată ce antreprenorii  se înregistrează în Moldova, e mult mai ușor să ieși pe piața europeană 
decât pe cea eurasiatică” (M, 24 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,nu trebuie să ne certăm cu nici unii, avem ce învăța de la toți, dar trebuie să ținem cont că nu 
totul se potrivește Transnistriei, este nevoie de un filtru și să luăm în seamă specificitatea 
noastră, cultura, spiritualitatea…noi suntem orientați către Est dar deoarece nu avem 
conexiune direct cu Federația Rusă este imposibil să dezvoltăm cu ei relațiile economice” (M, 
66 ANI, URBAN, 1FG) 
 

 
 
 
3.7. Identitate și Valori 

 
În cadrul studiului calitativ, participanții cercetării au fost invitați să enumere câteva trăsături 
specifice sau valori ale populației din stânga Nistrului, precum și câteva pe care le consideră 
potrivite pentru locuitorii din dreapta Nistrului. De asemenea, au fost întrebați despre motivele 
de mândrie pe care le au în calitate de locuitori ai regiunii transnistrene. Majoritatea 
respondenților au folosit termeni precum ”vitalitate și rezistență”, ”ospitalitate”, 
”internaționalism”, ”supraviețuire”, ”sinceritate”, ”generozitate” sau ,,solidaritate” . Unii 
respondenți sunt de părere că locuitorii din stânga Nistrului sunt răbdători, sarcastic menționând 
că tolerează situația social-politică precară în care trăiesc – „răbdare, suntem în stare să mai 
răbdăm situația curentă încă 20 de ani”.  Câteva opinii au făcut referire și la unicitatea 
regiunii, a oamenilor, urmașii Imperiului Rus. 

Printre motivele de mândri a locuitorilor regiunii transnistrene se numără: oamenii educați, 
istoria Transnistriei, monumentele sau produsele care se prelucrează la nivel local. Însă au 
existat și opinii care au afirmat că nu  și-au format motive de mândrie: se ,,mândresc” cu 
înapoierea regiunii sau nu au deocamdată o afinitate cu Transnistria. 

„suntem independenți, puternici, ne susținem unul pe altul, patrioți, avem oameni de treabă, 
nu suntem bandiți.” (F, 40 ani, urban, 3FG) 
„suntem mândri de istoria noastră, ne mândrim cu monumentele pe care le avem. Oamenii 
sunt foarte deschiși și ospitalieri.” (F, 24 ani, urban, 3FG) 
,,eu m-am născut în Rusia și simt mândrie față de Rusia, raportat la Transnistria, deocamdată 
nu am cu ce să mă mândresc” (M, 38 ANI, URBAN, 3FG) 

 



 

 

Locuitorii din dreapta Nistrului sunt percepuți de către participanții la discuții ca fiind ,,mai 
liberi în gândire”, mai individualiști, mai duri prin comparație cu locuitorii din Transnistria sau 
că între cele două maluri există o diferență de mentalitate diferită – locuitorii regiunii 
transnistrene ,,sunt mai orientați către Federația Rusă, către ortodoxie, existând o influență mai 
conservativă” (M, 66 ANI, URBAN, 1FG) pe când locuitorii Republicii Moldova sunt mai 
apropiați de ,,valorile europene” (M, 59 ANI, URBAN, 3FG). Mulți dintre participanți au 
afirmat că în Republica Moldova se simte influența europeană, iar asta are un efect direct și 
asupra populației, nu neapărat unul bun, făcând referire la evenimentele din Republica Moldova 
dedicate persoanelor LGBT. 
 
,,desigur că în Republica Moldova se simte influența europeană, toate aceste programe din 
diferite domenii influențează tineretul ... sunt și părți bune dar și rele care indică descompunerea 
societății ... toleranța se transformă în parodie ... perversitate..” (M, 66 ANI, URBAN, 1FG) 
 
,,în orașe se simte diferența, ei deja au o gândire mai liberă, nu le este frică să își expună părerile 
proprii” (M, 37 ANI, URBAN, 1FG) 
 

 
 
3.8. Cadrul Instituțional al regiunii Transnistrene 

 
Tema instituțiilor și acordării de către locuitorii regiunii transnistrene unui credit de încredere 
mai mare sau mai mic acestora, a fost o temă puțin mai dificil de explorat dat fiind faptul că o 
parte dintre respondenți nu erau familiarizați cu definiția institutelor sociale și a fost nevoie de 
câteva indicii și exemple care să îi ajute. Astfel, fiind întrebați ,,spuneți-mi vă rog în care din 
instituțiile Transnistriei aveți cea mai mare încredere?” un participant ne-a rugat îi explicăm ce 
instituții avem în în vedere afirmând: ,,enumerați-le vă rog” (M, 66 ANI, URBAN, 1FG);  
Cu toate acestea, s-a putut identifica cu ușurință faptul că participanții au opinii destul de 
rezervate și o încrederea scăzută sau chiar spre deloc în cele mai importante ,,organe de 
conducere” ale regiunii transnistrene. Câțiva dintre respondenți au menționat că cea mai mare 
încredere o au în instituțiile de învățământ, în ,,pacificatori”, sau în biserică sau și mai interesant 
,,companiei Șerif, deoarece există siguranță că produsele din magazin nu sunt expirate” (M, 30 
ANI, URBAN, 3FG) 
Majoritatea respondenților însă au declarat că se bazează doar pe propria persoană și pe sprijinul 
familiei și nu pot avea încredere în instituțiile statului. Unii participanți la studiu consideră că 
în caz de necesitate, nimeni nu îi poate apăra, ba din contra ar putea fi amenințați de organele 
de ordine. 

„numai în mine pot avea încredere, mai mult pe nimeni nu mă pot baza.” (F, 65 ani, urban, 
2FG) 
„am încredere doar în familia mea, atât.” (F, 40 ani, urban, 3FG) 
„nu are cine ne apăra, nici poliția, nimeni... Aici îți închid gura momentan…” (F, 60 ani, 
urban, 2FG) 
,,pacificatorii și biserica nu își schimbă tradiția, sunt stabili” (F, 36 ANI, RURAL, 3FG) 



 

 

 
De asemenea, o parte dinte respondenți au afirmat că în prezent instituțiile de conducere din 
regiunea transnistreană și-au intensificat controlul politic și social, că nu există opoziție politică 
și că există un monopol al opiniei publice deținut de ,,organele de conducere”. 

,,nu există păreri publice alternative, iar asta este o problemă, cât era Șevciuk noi auzeam toate 
opiniile” (F, 54 ANI, URBAN, 1FG) 
,,acum avem o criză a instituțiilor politice care influențează economia și sferă socială a 
oamenilor, eu personal asta resimt, lipsa concurenței, lipsa opoziției, presiunea la adresa 
opoziției influențează și restul procesele sociale” (F, 32 ANI, URBAN, 4FG) 

 
În cadrul studiului calitativ, respondenții au confirmat rezultatele studiului cantitativ, 
recunoscând că foarte puțini locuitori ai Transnistriei sunt activi social - „implicarea socială a 
oamenilor e la pământ, maximum pot să pună un like pe facebook la vreo postare mai 
curajoasă.”. Majoritatea participanților la discuțiile de grup mizează pe tineri atunci când se 
discută despre implicarea socială a populației, iar în condițiile actuale, respondenții declară că 
tinerii nu sunt motivați, organizați, dar nici nu manifestă interes pentru a se implica în viața 
social-politică. În viziunea unor respondenți, o soluție în acest sens ar fi revenirea la structuri/ 
asociațiile de tineret de pe timpul URSS. 
 

„tinerii nu au motivație, nu au inițiativă. Chiar dacă vrei să îi implic în vreo activitate, ei 
întreabă ”Pentru ce?!”. Sunt și tineri care se implică, activează, dar sunt foarte puțini…” (F, 
40 ani, urban, 3FG) 
„câțiva ani în urmă existau organizații politice de tineret, acum nu mai este așa ceva. Înainte 
ieșeau, mergeau undeva, făceau ceva, acum nimic...” (F, 20 ani, urban, 3FG) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

IV. Concluzii 

Studierea opiniei populației privind situația social-economică continuă să fie una importantă 
atât în aspect național cât și internațional.  
Studiul denotă anumite aspecte specifice. Opiniile privind direcția de dezvoltare a Transnistriei 
s-au divizat, cu câte puțin peste 40% respondenți care au menționat direcția bună dar și opusul. 
Respondenții din orașe, femeile, dar și persoanele mai în vârstă sunt mai pozitivi în aprecieri. 
Respondenții sunt dispersați și în aprecierea comparativă a nivelului de trai, cu circa ¼ a celor 
care consideră că situația s-a îmbunătățit în raport cu 5 ani în urmă, circa 30% - a rămas la 
același nivel, iar 36,5% - s-a înrăutățit. 
Și percepțiile privind perspectivele de trai sunt aproximativ la fel peste un an circa 30% 
respondenți consideră că vor trai mai bine, 37% - la fel, iar unul din cinci consideră că vor trăi 
mai rău. 
Veniturile sunt declarate ca fiind mai bune în anul curent în raport cu precedentul pentru unul 
din cinci respondenți, majoritatea, 43%, consideră că acestea sunt la fel, iar 30% - consideră că 
sunt mai proaste. Cele mai mari probleme cu care se confruntă populația în acest context sunt 
pensiile și salariile mici, inflația, șomajul și migrația. 
Gradul de mulțumire este mai înalt față de situația proprie, adică condițiile de locuire, produsele 
alimentare, bunurile de prima necesitate, mai puțin de prețuri, situația economică în general din 
Transnistria 
Mediul de afaceri este considerat nefavorabil, deoarece majoritatea respondenților au menționat 
că este greu de a deschide o afacere în Transnistria, iar afacerile sunt considerate că merg bine 
doar de 19% respondenți. Este observat gradul înalt de subiectivism al acestor opinii deoarece 
circa ¾ dintre respondenți și familiile acestora nu au încercat să lanseze o afacere în regiune. În 
cadrul studiului calitativ respondenții s-au pronunțat privind monopolizarea anumitor sfere 
economice. 
Lipsa piețelor de desfacere, a unui capital financiar sunt principalele probleme a celor, care 
totuși au încercat să deschidă o afacere. Alte impedimente majore sunt greutățile în obținerea 
unui credit, dar și concurența neloială în regiune. 
Găsirea unui loc de muncă este dificilă în Transnistria, circa 2/3 au menționat acest fapt. Ceea 
ce ține de Moldova – aproape 40% nu cunosc aceste posibilități. Este de menționat faptul că 
circa 80% nu intenționează să părăsească țara în următoarele 6 luni. Totodată perspectivele de 
realizare a copiilor acasă sunt deosebit de reduse, în opinia a 72% respondenți aceștia se pot 
realiza mai bine în străinătate. 
Pentru circa 1/5 respondenți care ar intenționa să plece din regiune, pentru totdeauna sau pentru 
o perioada, destinațiile principale ar fi Rusia, Germania, Italia. 
Participarea la viața socială este redusă, ponderi de sub 1/5 respondenți au menționat că se 
implică în diverse activități. Tinerii nu sunt motivați și nu au inițiativă privind implicarea 
socială. 
Pentru a se informa cel mai frecvent, de circa 70% respondenți, este privit televizorul sau utilizat 
internetul, tinerii optând pentru informarea prin internet, vârstnicii – televizor. Totodată nivelul 
de încredere este destul de redus, doar circa 1/3 respondenți au menționat că au încredere în 
sursele respective, considerând că acestea sunt afiliate politic.  



 

 

Relații între populația de pe ambele maluri ale Nistrului există, circa jumătate dintre respondenți 
au menționat că au rude, prieteni cu care comunică regulat sau periodic. În ultimii 5 ani circa 
1/3 respondenți și-au vizitat rudele, cunoscuții, circa ¼ au vizitat Moldova în diverse scopuri: 
procurare de bunuri, recreere, accesarea serviciilor de sănătate, iar circa 40% au rămas 
satisfăcuți de aceste vizite, în special de sistemele de sănătate și educație. 
Cooperarea între cetățeni este considerată bună în opinia a peste jumătate dintre respondenți, 
iar barierele principale sunt menționate contradicțiile politice și barierele lingvistice. 
Drept partener principal economic și politic de peste 90% respondenți a fost menționată Rusia, 
iar drept amenințare pentru Transnistria au fost considerate Ucraina, SUA și Moldova și tot 
Ucraina este partenerul extern de care sunt dezamăgiți Transnistria, consideră respondenții. 
Populația din regiune se identifică drept transnistreni sau ruși, cu anumite tendințe specifice: 
cei tineri – preponderent ruși, cei mai in vârstă – transnistreni. 
Transnistria este asociată cu astfel de valori precum mulinaționalism, pace, lume rusă, Moldova 
preponderent cu parcurs european. 
Cea mai mare încredere a fost manifestată de către respondenți față de armată, urmată de 
organele de conducere din Tiraspol și Primărie, mai puțină față de organele de conducere din 
Moldova, și Mitropolia Chișinăului și a Întregii Moldove. Participanții la studiul calitativ au 
menționat în mare parte că nu au încredere în nimeni și se bazează doar pe forțele proprii și a 
membrilor familiei. 
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