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Introducere

Utilizarea pe larg a noțiunii de opinie publică abundă 
în aplicări denaturate, cu numeroase substituții și 
apelări la această sintagmă drept paravan de invocare 
a incontestabilității unei idei prin a-i acorda statutul 
de susținută de toți / pe larg. Conceptul de opinie 
publică, de fapt, nu presupune nici pe departe 
predominanța unei opinii în masele populației. 
Definiția conceptului cea mai pe larg acceptată fiind 
cea dată de Bernard Hennessy: „Opinia publică este 
complexul de preferințe exprimate de un număr 
semnificativ de persoane cu privire la o problemă 
de importanță generală” (Hennessy, 1965/1981). 
Caracterul deficitar al substituției opiniei publice 
cu opinia predominantă în rândul unei mase de 
oameni este ilustrată și de cele trei caracteristici 
care reprezintă obiectul de studiu al opiniei publice: 
distribuția opiniilor, intensitatea opiniilor exprimate 
și stabilitatea opiniei publice.

Distribuția este dată de numărul celor care se 
pronunță pro sau contra într-o problemă de interes 
general. 

Pe lângă distribuție, intensitatea opiniilor exprimate 
are menirea de a influența deciziile politice ținând 
cont de nivelul de angajament al publicului în 
susținerea opiniei. V. O. Key Jr. (1961) propune 
să se facă distincție între consensul de susținere 
(supportive consensus), în care opinia publică 
sprijină politica guvernului, și consensul permisiv 
(permissive consensus), situație în care opinia 
publică nu sprijină activ guvernul, dar nici nu se 
opune deciziilor puterii.

Stabilitatea opiniei publice reprezintă cea de-a 
treia caracteristică a acestui fenomen psihosocial. 
Opiniile oamenilor se schimbă mai rapid decât 
atitudinile. Opinii stabile se întâlnesc destul de 
rar, dacă rămân neschimbate ele sunt mai degrabă 
credințe și, așa cum remarcă Gustave Le Bon încă 
la începutul secolului trecut, „A ști și a crede sunt 
lucruri diferite” (Le Bon, 1911/1995).

Și, în final, includem și caracterul de duplicitate a 
relației opiniei publice cu realitatea, variația celei 
dintâi fiind în același timp și determinată dar și 
determinantă a realității. Această introducere scurtă, 
în conceptul opiniei publice, este necesară pentru a 
trasa aria de tratare în această lucrare, scopul propriu-
zis al lucrării fiind altul. Încercarea de a lărgi cercul de 
utilizare a datelor disponibile despre opinia publică, 
dincolo de comentariile rating-urilor politice și 
opțiunilor de vot. Vom încerca să analizăm o serie de 
indicatori care exprimă starea socială a cetățenilor, atât 
cu referire la viața respondentului, cât și reacția sau 
proiecția acestora asupra politicilor sociale ale statului. 
În ce măsură aprecierile acordate de respondenți în 
sondajele realizate de-a lungul timpului reacționează 
la starea obiectivă a lucrurilor în domeniul politicilor 
publice, care sunt factorii determinanți, dar și efectele 
flotărilor în opinia publică.

În acest scop, vom recurge la analiza tendințelor la o 
serie de indicatori din sondajele de opinie realizate 
de-a lungul timpului, sursa principală de date fiind 
Barometrul de Opinie Publică, cercetare realizată 
de două ori pe an începând cu anul 1998.
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Descrierea indicatorilor

Seriile de timp pentru indicatorii utilizați se vor baza 
pe câțiva indicatori (întrebări) tipici din sondaje, 
aferente evaluării nivelului de trai, situației sociale și 
economice din țară, încrederii în instituțiile de stat etc.

Un indicator utilizat, menit să ofere percepția de 
ansamblu a felului în care decurg lucrurile în țară, 
se va baza pe întrebarea clasică din sondaje „După 
părerea Dvs., lucrurile în RM se îndreaptă în direcția 
corectă sau în direcția greșită?”.1 

Unul din indicatorii de bază utilizat, va exprima 
dimensiunea nivelului de trai al populației, 
bazat la evaluarea cetățenilor față de nivelul de trai, 
aferent la trei parametri:

1. Evoluția nivelului de trai realizată – se va baza 
pe aprecierile acordate de respondenți nivelului 
de trai, comparativ cu un an în urmă. Acest 
parametru va fi exprimat prin indicatorul sintetic 
pe care îl vom numi - Indicatorul schimbării 
realizate a nivelului de trai (ISRNT). Este 
calculat din combinarea aprecierilor acordate la 
întrebarea „Cât de satisfăcut sunteți de viața în 
prezent, comparativ cu cea de acum un an”.2

2. Evaluarea curentă a nivelului de trai - se va baza 
pe aprecierile acordate de respondenți nivelului 
de trai la moment, indicatorul sintetic aferent 

1 Formula de calcul: % „direcția bună” / % „direcția 
greșită” - 1

2 Formula de calcul: % „mult mai bună” + % „mai 
bună”*0,7 – „ceva mai proastă”*0,7 – „mult mai proastă”.

fiind numit Indicatorul satisfacţiei de nivelul de trai 
(ISNT). Este calculat din combinarea aprecierilor 
acordate la întrebarea „Cât de mulţumit sunteţi, în 
general, de felul în care trăiţi?”.3

3. Așteptările pe viitor cu privire la evoluția 
nivelului de trai – indicatorul sintetic fiind 
Indicatorul schimbării așteptate față de nivelul 
de trai (ISANT). Este calculat din combinarea 
aprecierilor acordate la întrebarea „Cum credeți 
că va fi viața Dvs. peste un an?”.4

4. Toți acești trei indicatori vor fi combinați 
(media aritmetică) în indicatorul sintetic numit 
Indicatorul General al Nivelului de Trai 

(IGNT).

5. Un alt indicator aferent nivelului de trai va fi 
cel de apreciere a veniturilor (IVEN). Se va baza 
pe răspunsurile la întrebarea „Cum apreciaţi 
veniturile actuale ale familiei Dvs.?” și va fi 
exprimat în două variante. 

a) Raportarea categoriilor de gospodării aflate 
în relativa siguranță materială (opțiuni de 
răspuns „Reușim să avem tot ce ne trebuie, 
fără să ne limităm la ceva”, „Reușim să 
cumpărăm și unele bunuri mai scumpe, dar 
cu restrângeri în alte domenii” și „Ne ajung 

3 Formula de calcul: % „foarte mulțumit” + % „destul de 
mulțumit”*0,7 – „nu prea mulțumit”*0,7 – „deloc mulțumit”.

4 Formula de calcul: % „mult mai bună” + % „mai 
bună”*0,7 – „ceva mai proastă”*0,7 – „mult mai proastă”.
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pentru un trai decent, dar nu ne permitem 
cumpărarea unor bunuri mai scumpe”) la cele 
vulnerabile (opțiuni de răspuns „Nu ne ajung 
nici pentru strictul necesar” și „Ne ajung 
numai pentru strictul necesar”). Acesta va fi 
indicatorul social menit să exprime stabilitatea 
socială a societății din perspectiva veniturilor. 

b) Ponderea gospodăriilor aflate sub pragul 
siguranței sociale (opțiuni de răspuns „Nu 
ne ajung nici pentru strictul necesar” și 
„Ne ajung numai pentru strictul necesar”). 
Acesta va fi indicatorul social menit să 
exprime sărăcia subiectivă. 

În mod identic cu indicatorii privind nivelul de trai 
sunt realizate și indicatorii privind situația economică 
din țară, bazate pe răspunsurile la întrebări precum:

1. Evoluția situației economice realizate - 
Indicatorul schimbării realizate a situației 
economice (ISRSE). Este calculat din 
combinarea aprecierilor acordate la întrebarea 
„Cum apreciaţi situaţia economică a Republicii 
Moldova comparativ cu cea de acum un an?”.

2. Evaluarea curentă a situației economice - 
Indicatorul satisfacţiei de situația economică 
(ISSE). Este calculat din combinarea aprecierilor 
acordate la întrebarea „Cât de mulţumit sunteţi 
de situaţia economică de acum în Moldova?”.

3. Așteptările pe viitor cu privire la evoluția 
nivelului de trai – indicatorul sintetic fiind 
Indicatorul schimbării așteptate față de nivelul 
de trai (ISANT). Este calculat din combinarea 
aprecierilor acordate la întrebarea „Comparativ 
cu situaţia economică din prezent. cum credeţi 
că va fi situaţia economică a Republicii Moldova 
peste un an?”.

4. Toți acești trei indicatori vor fi combinați 
(media aritmetică) în indicatorul sintetic numit 
Indicatorul General al Situației Economice 

(IGSE).

Componenta de Încredere în cadrul indexului 
stării sociale se va baza pe indicatori care exprimă 
încrederea cetățenilor în principalele instituții 
guvernamentale: Guvern, Parlament, Președintele 
ţării, Justiţie.
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Indexul stării sociale

Indexul stării sociale combină trei elemente majore:

1. Proiecțiile privind nivelul de trai, exprimate 
prin indicatorul general al nivelului de trai;

2. Proiecțiile privind starea economică a țării, 
exprimate prin Indicatorul general al situației 
economice;

3. Încrederea în cadrul instituțional al statului – nivelul 
de încredere în patru instituții ale statului.

Primii doi indicatori, ne amintim, încadrează trei 
ipostaze de timp:

1. Percepția evoluțiilor realizate – sesizarea 
schimbării;

2. Starea de moment;

3. Percepțiile evoluțiilor viitoare – optimismul social.

Evoluția indicatorilor cu privire la nivelul de 
trai este una de covariație sporită între ele, cu 
poziționarea tradițional caracterizată prin:

1. „Credit de optimism” – indicatorul schimbării 
așteptate, tradițional, înregistrează valori mai 
sporite;

2. Atitudini critice față de starea de moment, 
indicatorul de apreciere a situației de moment 
înregistrează de regulă cele mai mici valori;

3. „Sesizarea schimbării realizate” – deși 
respondenții tind să evalueze viața de moment 
foarte critic, viața comparativ cu un an în urmă 
în anumite perioade înregistra valori pozitive, 
și de fiecare dată peste cele ale indicatorului 
evaluării stării de moment. 

Toți acești indicatori au cunoscut o perioadă de variație 
înaltă, corespunzând anilor 1998-2001. Acestei 
perioade îi revine timpul crizei financiare din Federația 
Rusă, cu impact simțitor asupra situației socio-
economice din RM, și ulterioara redresare a stării către 
anul 2001. De fapt, evoluția indicatorilor a luat forma 
cupolei întoarse, scăderea aprecierilor fiind evident 
determinată de impactul crizei, iar brusca revenire a 
acestora a fost una de reflux față de căderea precedentă.

A doua perioadă, care corespunde anilor 2001-
2015 este una relativ stabilă, cu variații sensibile 
la evenimentele politice majore, fapt ce-l vom 
comenta un pic mai târziu. Figura 1

Indicatorii cu privire la situația economică sunt 
reflectați prin date în perioada 2001-2015 (Figura 

2). În cazul acestora, în primul rând, evoluția brută 
în perioada analizată este una descendentă. În rest, 
la fel ca și în cazul indicatorilor cu privire la nivelul 
de trai constatăm:

1. Valorile mai sporite ale indicatorilor atunci când este 
evaluată „schimbarea așteptată” și cea „realizată”;

2. Variația dependentă de evenimentele politice majore. 
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Figura 1. Indicatorii cu privire la nivelul de trai

Figura 2. Indicatorii cu privire la situația economică

Încrederea în instituțiile statului a evaluat cu o 
anumită întârziere, perioada 2001-2002 fiind una 
de sporire foarte rapidă a încrederii, în perioada 
ulterioară fiind înregistrată o reducere constantă 

a încrederii. Se remarcă și faptul că, începând cu 
anul 2009, dispare diferențierea instituțiilor în 
nivelele de încredere manifestate față de acestea. 
Figura 3
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Cum putem observa și până aici, ciclicitatea 
variației indicatorilor se caracterizează prin câteva 
aspecte cheie:

1. Co-variază foarte pronunțat între ele, adică toți 
trei indicatori cresc sau descresc în paralel, cea 
ce înseamnă că dacă populația într-un anumit 
moment sesizează scăderi ale calității vieții, 
sunt sesizate totodată înrăutățiri ale situației 
economice, fiind în scădere și încrederea 
în instituții. În plus, remarcăm întâietatea 
evaluărilor nivelului de trai și a stării economice 
față de încrederea în instituții;

2. Evoluțiile par a fi puternic influențate de ciclurile 
electorale și evenimentele politice majore. În 
perioadele pre- și post-electorale fiind înregistrate 
stări optimiste ale percepțiilor publice. În figura 
de mai jos desprindem cu claritate că valorile 
maxime ale indicatorilor sunt înregistrate în 
anii electorali – alegeri parlamentare din 2001, 
2005, 2009, 2010, 2014, localele din 2007 
și alegerea Președintelui țării în 2012 după o 

îndelungată criză politică. Variația percepțiilor 
publice, aparent în exces, dependentă de 
ciclurile electorale indică caracterul „creditar” 
al încrederii în actorii politici. Acest aspect face 
parte din componenta subiectivă a stării sociale, 
căci opiniile, de fapt, se formează în baza a 
două elemente – realitatea obiectivă și contextul 
informațional în jurul problemei. 

3. Factorul politic induce fluctuații de scurtă 
durată ale percepțiilor, mișcările de creștere sunt 
imediat urmate de descreșteri ale indicatorilor 
stării sociale, pe termen mai lung tendințele 
rămânând constant descendente. 

Indicatorul stării sociale prezintă combinația între cei 
trei indicatori descriși anterior. Variația matematică 
a acestuia este cuprinsă între (-1) și (1). Valoare 
minimă corespunde situației ipotetice când absolut 
toți cetățenii apreciază extrem de negativ nivelul 
de trai, situația economică și manifestă neîncredere 
totală în principalele instituții ale statului. Valoarea 
maximă deci corespunde situației inverse. 

Figura 3. Indicatorii cu privire la nivelul de încredere în instituțiile statului
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Figura 4. Indicatorii componente 

Figura 5. Indicatorul stării sociale

Acest indicator va fi utilizat drept serie de timp 
pentru analiza relaționării percepțiilor publicului 
față de starea lucrurilor. Exprimat în serie anuală, 
vedem că acesta păstrează evoluțiile majore în 
perioada analizată, fiind evidențiate trei faze: 
sporirea (îmbunătățirea) stării sociale către anul 

2002, apoi scăderea lentă și constantă în perioada 
2002-2010, și faza ultimilor 5 ani, cu evoluții 
instabile ale indicatorului, păstrându-se trend-ul 
brut descendent. Anul curent (2015) înregistrează 
valoarea minimă a indicatorului (-0,50) din toată 
perioada monitorizată (2001-2015). 
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Relaționarea percepțiilor publice 
cu indicatorii obiectivi

Acest capitol va pune în discuție relaționarea 
percepțiilor publice cu evoluția reală a indicatorilor 
cu impact asupra economiei și a nivelului de trai. 
Ipoteza de bază este că evoluția percepțiilor 
publice este direct determinată de evoluția stării 
macroeconomice și a nivelului de trai al populației. 
Testarea ipotezei se va face prin compararea 
variației ISS cu indicatorii reali ai stării economice 
și ai nivelului de trai. 

În primul rând, indicatorul stării sociale înregistrează 
corelații semnificative cu caracteristicile socio-
demografice ale respondenților, asociate unei stări 
economice personale mai bune. Persoanele cu 
nivel de studii mai înalt, cele din mediul urban și 
din gospodării cu nivel socio-economic, mai sporit 
manifestă tendința să fie mai mulțumiți de starea 
lucrurilor în ceea ce ține de nivelul de trai și situația 
economică a țării (Anexa 1, tabelul 1). În ceea ce 
ține de încrederea în instituțiile statului, asemenea 

corelații nu au semnificație statistică, încrederea fiind 
evident bazată pe un spectru mai larg de factori.  

Pentru testarea ipotezelor, empiric au fost selectați 
peste 30 de indicatori cu privire la situația socio-
economică în țară, din ele, prin analiza a covariației 
în timp, fiind selectați 10 indicatori. (Tabelul 1) 
Toți acești indicatori exprimă procese complexe 
care au caracterizat societatea, piața muncii și 
economia țării în ultimii 15 ani.

Un prim pas al analizei a urmărit nivelul de 
corelație directă a ISS și acești 10 factori.  Cinci din 
cei 10 factori nu au impact asupra modului în care 
populația apreciază starea socială:

1. Creșterea PIB
2. Reducerea sărăciei
3. Evoluția volumului de remitențe
4. Creșterea prețurilor
5. Evoluția creșterii pensiilor

Tabelul 1. Raportarea ISS la indicatorii socio-economici

  coeficientul de 
corelație (Pearson)

Puterea corelației 
(Valoarea R2)

1.	 Creșterea PIB 0,119 0,0124
2.	 Reducerea sărăciei 0,157 0,0227
3.	 Evoluția volumului de remitențe 0,521 0,2707
4.	 Creșterea prețurilor 0,516 0,2710
5.	 Evoluția creșterii pensiilor 0,529 0,2746
6.	 Ponderea populației sub minimul de existență ,541(*) 0,2869
7.	 Evoluția creșterii veniturilor disponibile ,574(*) 0,3317
8.	 Evoluția numărului de migrați -,609(*) 0,3644
9.	 Evoluția creșterii salariilor ,748(**) 0,5619
10.	 Raportul între populația economic inactivă și cea economic activă -,795(**) 0,6348

* Corelația este semnificativă la nivelul de 0,05       ** Corelația este semnificativă la nivelul de 0,01 
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Factorul care a manifestat cea mai slabă relație cu 
Indicatorul Stării Sociale este tempoul de creștere 
a PIB. În perioada 2001-2014 acesta a crescut 
în mediu cu 5% anual (față de anul precedent), 
cunoscând variații între scăderea de 6% în 2009 
și creșterea maximă înregistrată în 2013. Deci, 
percepțiile populației despre starea lucrurilor nu 
sunt direct asociate creșterii reale ale economiei 
(Anexa 1, Figura 1). 

Nivelul sărăciei în perioada 2001 – 2004 a 
înregistrat scăderi constante, ulterior stabilizându-
se în limitele între 0% și 5% pe an. Și în acest caz 
reușitele în lupta cu sărăcia nu au impact direct și 
sporit asupra opiniei publice (Anexa 1, Figura 2).

Lipsesc relații semnificative cu valorile ISS și 
în cazul volumului remitențelor, exprimat ca și 
creșteri față de anul precedent. Aceștia din urmă 
au variat între scădere de 30% în 2009 și nivelul 
maxim înregistrat în 2005 (creștere cu 60% față 
de 2004). Deși tendințele centrale ale ambilor 
indicatori sunt descendente, relația de co-variație 
nu este semnificativă  (Anexa 1, Figura 3).

Raționamentul, aparent logic, că creșterea prețurilor 
ar avea impact direct asupra nemulțumirii populației, 
nu se confirmă nici el. Evoluția netă a creșterii 
prețurilor (față de anul precedent) în perioada 
analizată a fost una descendentă, însă fără impact 
semnificativ asupra valorilor ISS (Anexa 1, Figura 4).

Și, în final, un alt indicator foarte des invocat în 
exprimarea nivelului de trai – mărimea pensiilor - 
se dovedește iarăși a nu avea impact major asupra 
stării sociale. În perioada 2001-2014 pensiile au 
crescut în mediu cu 14%, însă foarte neuniform, 
anii 2011-2014 înregistrând cele mai modeste 
creșteri (Anexa 1, Figura 5). 

Alți cinci indicatori au înregistrat relație 
semnificativă cu ISS:

1. Ponderea populației sub minimul de existență
2. Evoluția creșterii veniturilor disponibile
3. Evoluția numărului de migranți
4. Evoluția creșterii salariilor
5. Raportul între populația economic inactivă 

și cea economic activă

Ponderea populației sub minimul de existență a 
fost adusă aproape la 0 către anul 2014, de la 38% 
în anul 2001. Paradoxul însă constă în faptul că 
relația între acest indicator și ISS este una directă, 
adică perioadele când un număr mare de cetățeni 
înregistrau venituri mai mici decât minimul de 
existență corespunde perioadelor în care ISS 
înregistra cele mai înalte valori (Anexa 1, Figura 6).

Creșterea anuală a veniturilor populației - alt 
indicator cu covariație directă cu ISS. Acesta s-a 
caracterizat printr-o evoluție netă descendentă, 
fiind cuprins în limitele (-2) în 2009 și aproape 
50% în 2006 (Anexa 1, Figura 7).

Fenomenul migrației forței de muncă furnizează 
și un indicator cu impact asupra ISS. Creșterea 
aproape constantă a numărului de cetățeni antrenați 
în procesele migraționale, fie sezonieră, fie de lungă 
durată, vine în disonanță cu aprecierile stării sociale. 
Aici facem o primă remarcă cu referire la relația 
între starea socială și migrație. Populația lipsă este 
inaccesibilă în cadrul sondajelor, valorile ISS exprimă, 
de fapt, percepțiile asupra stării sociale, exclusiv 
a celor neantrenați în migrație, fie gospodăriile 
deloc afectate de procesul migrațional, fie membrii 
familiilor migranților (Anexa 1, Figura 8).

Următorul indicator cu o co-variație puternică 
cu ISS este evoluția salariilor medii (față de anul 
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precedent). În perioada analizată, cu mici excepții, 
ritmurile de creștere a salariilor se reduceau, iar 
tendințele nete ale indicatorului aproape coincid 
cu cele ale ISS (Anexa 1, Figura 9).

Și, în final, indicatorul cu cel mai vădit impact 
asupra percepțiilor stării sociale exprimă absorbția 
forței de muncă în economia țării. Am exprimat 
acest indicator în raport între populația economic 
inactivă (excluzând migranții) și cea economic 
activă (populația ocupată și șomerii oficiali). Acest 
indicator înregistrează o creștere constantă, de la 
0,61 persoane economic inactive per o persoană 
activă în anul 2001, la 0,86 în anul 2014 (Anexa 1, 
Figura 10).

Totodată, înșiși indicatorii aleși pentru a servi drept 
factori explicativi ai variației ISS, relaționează 
între ei. De aceea, am recurs la aplicarea unui 
model de explicare a variației ISS5. Modelul 
generat a indicat doar doi factori cu impact pur 
asupra variației ISS:

5 S-a recurs la regresia lineară, metoda stepwise. Această 
metodă ia în calcul co-variația între factorii aleși drept 
predictori, eliminând impactul co-variațiilor între pre-
dictori asupra variabilei dependente

1. Raportul între populația economic inactivă și 
cea economic activă

2. Ponderea populației cu venituri sub nivelul 
minimului de existență.

Aceștia, la rândul lor, sunt determinați direct de 
dimensiunile procesului de migrație  externă a 
forței de muncă. Totodată, ponderea populației 
economic inactive mai este determinată (relație 
negativă) de tempoul de evoluție a prețurilor. 

Evoluția prețurilor, de asemenea, este puternic 
influențată de volumul remitențelor, care este un 
produs, în totalitate,  al procesului migrațional. 

Fenomenul migrației este o exponentă directă de 
sărăcie, iar aceasta derivă din lipsa locurilor de muncă 
(relație inversă cu ponderea populației economic 
active) și nivelul scăzut de remunerare a muncii 
(relație inversă cu mărimea salariilor). Aici se închide 
cercul vicios, ponderea populației economic inactive 
și rata de ocupare fiind părți ale aceleiași monede.

 

Figura 6. Lanțul explicativ ai Indexului Stării Sociale
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Anexă

Tabelul 1. Relația între ISS și caracteristicile socio-demografice ale respondenților (BOP. Mai 2015)

 iSS

Bărbați 
Pearson Correlation ,005
Sig. (2-tailed) ,897
N 723

Vârstă
Pearson Correlation -,209(**)
Sig. (2-tailed) ,000
N 723

Nivelul educației 
Pearson Correlation ,121(**)
Sig. (2-tailed) ,001
N 723

Nivelul socio-economic 
Pearson Correlation ,092(*)
Sig. (2-tailed) ,014
N 723

Urban 
Pearson Correlation ,079(*)
Sig. (2-tailed) ,034
N 723

*  Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).   **  Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)

Tabelul 2. Relația între ISS și caracteristice socio-demografice ale respondenților (BOP. Mai 2015)
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Creșterea PIB ,415 ,285 ,338 ,417 ,598(*) ,288 -,320 ,205 -,303
Evoluția preturilor ,415 ,031 ,558(*) ,621(*) ,635(*) ,089 -,160 ,150 -,392
Evoluția sărăciei ,285 ,031 ,479 ,416 ,069 ,685(**) -,758(**) ,289 -,569(*)
Evoluția salariilor ,338 ,558(*) ,479 ,859(**) ,653(*) ,755(**) -,819(**) ,475 -,898(**)
Evoluția veniturilor ,417 ,621(*) ,416 ,859(**) ,524 ,514 -,618(*) ,223 -,720(**)
Evoluția remitențelor ,598(*) ,635(*) ,069 ,653(*) ,524 ,470 -,450 ,173 -,593(*)
Populația sub min. 
de exist. ,288 ,089 ,685(**) ,755(**) ,514 ,470 -,972(**) ,506 -,893(**)

Ponderea migranților 
în pop. adultă -,320 -,160 -,758(**) -,819(**) -,618(*) -,450 -,972(**) -,515 ,924(**)

Evoluția mărimii 
pensiilor ,205 ,150 ,289 ,475 ,223 ,173 ,506 -,515 -,563(*)

Raportul între pop. 
econ. inact. și act. -,303 -,392 -,569(*) -,898(**) -,720(**) -,593(*) -,893(**) ,924(**) -,563(*)

Ponderea factorilor 
co-variați 1 3 3 6 4 4 4 4 1 7
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Figura 1. Raportarea ISS la creșterea PIB

Figura 2. Raportarea ISS la reducerea sărăciei

Figura 3. Raportarea ISS la evoluția volumului de remitențe
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Figura 4. Raportarea ISS la creșterea prețurilor

Figura 5. Raportarea ISS la evoluția creșterii pensiilor

Figura 6. Raportarea ISS la ponderea populației sub minimul de existență
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Figura 8. Raportarea ISS la evoluția numărului de migrați

Figura 9. Raportarea ISS la evoluția creșterii salariilor

Figura 7. Raportarea ISS la evoluția creșterii veniturilor disponibile
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Figura 10. Raportarea ISS la raportul între populația economic inactivă și cea economic activă
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Percepția societății față de serviciile 
medicale din Republica Moldova

Metodologia studiului

Acest studiu a fost realizat în cadrul serviciului 
OmNibUS al cbS-AXA

	 Volumul eşantionului: 1123 persoane cu 
vârstă de 18 ani și mai mult;

	 Tipul eşantionului: stratificat, probabilist, 
bistadial;

	 criterii de stratificare: 12 regiuni geografice, 
care coincid cu unităţile administrativ 
teritoriale de până la revenirea la raioane, mediu 
rezidenţial (urban-rural), mărimea localităţilor 
urbane (2 tipuri), numărul de populaţie ai 
localităţilor rurale (3 tipuri de localităţi rurale).

	 eşantionare: Volumele straturilor urbane și ale 
totalului pe regiuni (fostele judeţe), cât și  volumele 
straturilor rurale au fost calculate proporţional 
cu numărul populaţiei în conformitate cu datele 
comunicate de Departamentul de Statistică al 
Republicii Moldova. 

Stadii de randomizare:
I. Localitatea: în cadrul straturilor ajustate, 

localităţile selectate (81) au fost stabilite în mod 
aleator, în baza unui tabel cu numere aleatoare.

II. Familia: numărul maximal de interviuri 
efectuate într-un punct de eșantionare a fost 
de 5. Familiile în care s-a realizat interviurile 
au fost selectate prin metoda rutei aleatoare, 
cu un pas statistic prestabilit. 

III. Persoana: în cazurile în care în familiile 
selectate există mai multe persoane adulte, 
persoana intervievată s-a stabilit prin 
metoda celei mai apropiate zile de naștere.

	 reprezentativitate: eșantionul este reprezentativ 
pentru populaţia adultă a Republicii Moldova, 
cu o eroare maximală de +2.6%

	 Perioada de culegere a datelor:  3-10 
decembrie 2015. Interviurile au fost realizate la 
domiciliul respondenţilor. Chestionarul a fost 
redactat în limbile română și rusă, oferindu-se 
respondenţilor posibilitatea de a alege limb de 
comunicare în cadrul interviului. 
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Structura eșantionului

Spuneți-mi Vă rog, în ce măsură considerați că serviciile medicale din RM sunt:

Spuneți-mi vă rog dacă aveți poliță de asigurare medicală?
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Ponderea respondenților care dețin poliță de asigurare medicală în funcție de datele demografice

Cînd ați avut nevoie de îngrijire medicală cum procedați de obicei?
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Care sunt afecțiunile sau bolile cu care v-ați adresat la medic în ultimele 12 luni?

Cât de satisfăcuți sunteți de calitatea serviciilor medicale la care aveți acces?
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Gradul de satisfacție față de serviciile medicale la care au acces în funcție de datele demografice 
(Diferența până la 100% o constituie răspunsul: NȘ/NR)

Vă rog să-mi spuneți ce știți despre posibilitatea de a vă gestiona electronic datele medicale personale?

Respondenții care au acces regulat la datele personale în regim online





str. iacob Hîncu 10/1, Chişinău
MD-2005 republica Moldova

373 / 22 221844  tel
373 / 22 245714  fax

office@viitorul.org
www.viitorul.org

institutul pentru Dezvoltare şi 
iniţiative sociale (iDis) „Viitorul”

iDis „Viitorul” reprezintă o instituţie de cercetare, instruire şi iniţiativă publică, care activează pe o serie 

de domenii legate de: analiză economică, guvernare, cercetare politică, planificare strategică şi mana-

gement al cunoştinţelor. IDIS activează în calitate de platformă comună care reuneşte tineri intelectuali, 

preocupaţi de succesul tranziţiei spre economia de piaţă şi societatea deschisă în Republica Moldova. 

Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale (IDIS) „Viitorul” este succesorul de drept al Fundaţiei Viitorul, 

şi păstrează în linii mari tradiţiile, obiectivele şi principiile de acţiune ale fundaţiei, printre care se numără: 

formarea de instituţii democratice şi dezvoltarea unui spirit de responsabilitate efectivă printre oamenii po-

litici, funcţionari publici şi cetăţenii ţării noastre, consolidarea societăţii civile şi spiritului critic, promovarea 

libertăţilor şi valorilor unei societăţi deschise, modernizate şi pro-europene.


