Chestionarul destinat emigranților
pentru evaluarea situației actuale și a dezvoltării democrației în
Republica Moldova
Despre proiect
Metodologia a fost creată în cadrul inițiativei „Susținerea democrației, a independenței și transparenței
instituțiilor publice-cheie din Republica Moldova”. Inițiativa este implementată de Institutul pentru
Dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Institutul pentru Reforme Economice și
Sociale din Slovacia (INEKO). Inițiativa este susținută financiar de Programul de Asistență Oficială pentru
Dezvoltare al Republicii Slovace (SlovakAid) și are ca scop informarea publicului despre dezvoltarea
democrației și independența instituțiilor-cheie ale statului, precum și îmbunătățirea transparenței și a
stabilității financiare a autorităților publice locale și a întreprinderilor de stat din Republica Moldova.
Obiectiv
Sprijinirea dezbaterii publice despre starea actuală a democrației în Republica Moldova în baza datelor
rezultatelor unui sondaj efectuat între lideri-cheie, focus grupuri și rezultate ale unui sondaj de opinie
public reprezentativ.
Chestionarul în rândul emigranților
Întrebări:
1. Vă rugăm, scrieți-vă numele:
2. Sunteți de acord ca numele dvs. să fie publicat în lista respondenților la acest sondaj?
 Da
 Nu
3.





Vârsta Dvs.:
18 - 29 ani
30 - 44 ani
45 - 59 ani
60+ ani

4. În ce țări ați trăit de când ați părăsit Republica Moldova?
5. De cât timp sunteți în străinătate?

6. De ce va-ți mutat în străinătate? Alegeți răspunsurile adecvate (sunt posibile mai multe
opțiuni).
•
•
•
•
•
•
•

Pentru a avea oportunități mai bune de muncă .
Să am oportunități de educație mai bune.
Să trăiesc într-o țară mai democratică.
Să trăiesc într-o țară mai puțin coruptă.
Să trăiesc în țară cu un nivel de trai mai ridicat.
Pentru a scăpa de sărăcie.
Pentru a-mi ajuta familia.

7. Planificați să vă întoarceți în Republica Moldova și să trăiți aici?
•
Da, sigur
•
Mai degrabă că da
•
Mai degrabă că nu
•
Deloc
8. În ce condiții v-ați întoarce în Republica Moldova? Alegeți răspunsurile adecvate (sunt posibile
mai multe opțiuni).
•
•
•
•
•

Dacă Republica Moldova ar deveni o țară democratică cu un nivel scăzut de corupție
Dacă aș găsi un loc de muncă bine plătit în țară
Dacă în Republica Moldova ar exista un nivel de trai mai ridicat
Dacă Republica Moldova ar adera la UE
Dacă am observa în Republica Moldova niște perspective pozitive de dezvoltare

9. Cum ați evalua calitatea democrației în următoarele țări? Evaluați pe o scală de la -3 la +3 în
fiecare țară, unde -3 înseamnă o calitate foarte mică și +3 înseamnă o calitate foarte înaltă.
•
•
•
•

Republica Moldova:
România:
Ucraina:
Rusia:

10. Cum s-a schimbat calitatea democrației în Republica Moldova în ultimii cinci ani? Evaluați pe o
scală de la -3 la +3, unde -3 înseamnă că s-a înrăutățit substanțial și +3 înseamnă că s-a
îmbunătățit substanțial.
Schimbarea calității democrației în Republica Moldova în ultimii cinci ani:

11. Cum ați evalua contribuția următorilor partide politice la calitatea democrației în Republica
Moldova? Evaluați pe o scală de la -3 la +3, unde -3 înseamnă o contribuție foarte negativă și
+3 înseamnă o contribuție foarte pozitivă.
•
•
•
•
•
•
•

Partidul Socialiștilor al Republicii Moldova (PSRM)
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS)
Partidul Democrat din Moldova (PDM)
Platforma civică „Demnitate și Adevăr” (DA)
Partidul Șor
Partidul „Partidul Nostru”
Partidul Liberal Democrat (PLDM)

12. Cum ați evalua contribuția următoarelor instituții la calitatea democrației din Republica
Moldova? Evaluați pe o scală la -3 la +3, unde -3 înseamnă o contribuție foarte negativă și +3
înseamnă o contribuție foarte pozitivă.










Guvernul actual:
Parlamentul actual:
Președintele actual:
Procurorul general:
Poliția:
Instanțele de judecată:
Mass-media privată:
Mass – media publică:
Organizațiile nonguvernamentale:

13. Cum ați evalua impactul urmărilor evenimentelor care au avut loc în ultimii cinci ani asupra
calității democrației în Republica Moldova? Evaluați pe o scală de la -3 la +3, unde -3 înseamnă
un impact foarte negativ și +3 înseamnă un impact foarte pozitiv.
•
•
•
•

Rezultatele alegerilor parlamentare din anul 2019:
Frauda bancară:
Demisia Guvernului Maiei Sandu:
Alte:

14. Cum ați evalua impactul următorilor factori asupra calității democrației în Republica Moldova?
Evaluați pe o scală de la -3 la +3, unde -3 înseamnă că nu funcționați deloc și +3 înseamnă o
funcționare foarte bună.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lupta împotriva corupției:
Libertatea mass-media:
Calitatea ONG-urilor:
Concurență politică echitabilă:
Instituții independente de reglementare și de supraveghere:
Statul de drept (calitatea instanțelor, Poliției și Procuratura generală)
Implicarea cetățenilor în treburile publice:
Protejarea minorităților naționale:
Protejarea drepturilor omului:
Stabilitatea și inteligibilitatea legislației:
Politicieni care acționează în beneficiul public:

15. De ce credeți că mulți cetățeni votează pentru lideri autoritari și nedemocratici? Evaluați pe o
scală de la -3 la +3, unde -3 înseamnă că nu sunteți total de acord și +3 înseamnă că sunteți de
acord în totalitate.
•
•
•
•
•
•
•

Oamenii nu au încredere în democrație și în liderii democratici:
Oamenii cred că liderii autoritari vor aduce ordine și stabilitate:
Oamenii cred că liderii autoritari vor crește nivelul de viață:
Oamenii sunt dezorientați și caută soluții ușoare:
Din cauza populismului - politicienii autoritari pot minți mai ușor:
Oamenii nu au de ales, nu există o alternativă democratică reală în rândul politicienilor:
Oamenii nu au suficiente informații despre liderii democratici:

16. Ce ar contribui la îmbunătățirea calității democrației în Republica Moldova pe termen scurt?
Evoluați pe o scală la -3 la +3, unde -3 înseamnă că nu sunteți total de acord și +3 înseamnă că
sunteți total de acord.
•
•
•
•
•

Investigarea reală a fraudei bancare și a altor cazuri de corupție:
Monitorizarea și informarea publică mai bună despre cazurile de corupție:
Publicarea declarațiilor de avere și proprietate detaliate ale politicienilor și ale funcționarilor
publici:
Verificarea permanentă și publică a politicilor-cheie:
Alte:

17. Ce ar contribui la îmbunătățirea calității democrației în Republica Moldova pe termen lung?
Evaluați pe o scală de la -3 la +3, unde -3 înseamnă că nu sunteți total de acord și +3 înseamnă
că sunteți de acord în totalitate.
•
•
•
•
•
•
•
•

O educație mai bună despre democrație în școli:
Presă mai independentă:
Mai mulți oameni cinstiți angajați în treburile publice:
Instituții de reglementare și supraveghere publică mai independente (inclusiv instanțe de
judecată, poliție, procuratură):
Creștere economică mai mare:
Eliminarea sărăciei:
Aderarea la UE:
Aderarea la Uniunea Vamală Euroasiatică

…………………….
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