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Th e article analyzes various aspects of socioeconomic and juridical life of the Republic of Moldova in the context of Euro-
pean integration. Th e author pays special attention to the functionality of state institutions and the level of trust, perception of 
the population regarding the quality of the act of justice, the quality of the act of government as a whole. Th e analysis reveals 
major problems that need to be solved from the perspective of bringing our country closer to the community space, to join the 
European Union. Th e extensive use of the results of diff erent sociological investigations allows the author to make a compara-
tive and dynamic analysis of the situation in the fi eld of justice and other fi elds of activity.
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Introducere
Semnarea Acordului de Asociere a Republicii Moldova la Uniunea Europeană (27 iunie 2014) a 

constituit încă un pas important în apropierea ţării noastre de spaţiul comunitar, iar mai apoi, parcur-
sul european fi ind declarat drept prioritate a politicii externe a statului. În vederea realizării acestui 
obiectiv de importanţă majoră pentru perspectiva de dezvoltare a Republicii Moldova, anterior, au 
fost semnate mai multe acorduri de parteneriat și cooperare, au fost elaborate diverse planuri de acţi-
uni, care, în mod expres, prevedeau creșterea economică și reducerea sărăciei, îmbunătăţirea nivelului 
de trai și a calităţii vieţii populaţiei, consolidarea stabilităţii și efi cacităţii instituţiilor care garantează 
democraţia și supremaţia legii etc. [1 p. 1]. Or, vectorul european de dezvoltare a ţării presupune, în 
primul rând, schimbări atât cantitative cât și calitative în viaţa societăţii, schimbări care să fi e percepu-
te de populaţie și nu doar declarate de guvernări sau de politicieni.

Resurse multe –  încredere puţină    
În scopul realizării priorităţilor stabilite, din bugetul de stat, precum și din sprijinul fi nanciar acor-

dat de Uniunea Europeană, au fost alocate resurse considerabile, în speranţa că investiţiile făcute vor 
îmbunătăţi substanţial situaţia în diverse domenii ale vieţii, vor asigura o calitate corespunzătoare a ac-
tului de justiţie, care să fi e adecvat standardelor europene. Spre regret, analiza mai multor indicatori ce 
refl ectă diverse aspecte ale calităţii justiţiei denotă că așteptările societăţii, dar și ale partenerilor de dez-
voltare, au fost prea ,,ambiţioase”. Or, resursele alocate nu au avut o corelare directă cu nivelul de per-
cepţie al populaţiei privind îmbunătăţirea calităţii actului de justiţiei și, respectiv, o creștere pe măsură 
a nivelului de încredere a populaţiei în justiţie. Conform estimărilor, în anul 2016, Republica Moldova 
era printre primele 10 ţări din Europa cu cea mai mare pondere alocată justiţiei din bugetul de stat care 
depășea cu mult media Consiliului Europei (CoE). Astfel, în 2016 și 2018 cheltuielile pentru justiţie din 
bugetul de stat constituiau 1,3% faţă de 0,9% cât constituia media Consiliului Europei [2 p. 6].

Figura 1. Percepţia populaţiei privind corectitudinea deciziilor 
adoptate în instanţele de judecată.

Sursa: Barometrul de Opinie Publică, decembrie 2019.
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Cheltuielile considerabile pentru justiţie erau cauzate, în mare parte, de majorările substanţia-
le ale salariilor judecătorilor și procurorilor. În 2018, salariul judecătorilor și procurorilor începă-
tori din Republica Moldova, raportat la salariul mediu pe economie, era de circa 2,7 și, respectiv, 
2,8 ori mai mare decât salariul mediu pe economie, fi ind peste media Consiliului Europei care era 
de 2,5 și, respectiv, 1,9 ori mai mare. În perioada 2016-2018, salariul procurorilor începători din 
Moldova a crescut cu 71%, în timp ce nivelul de încredere al populaţiei în justiţie constituia 8 și, 
respectiv, 16%.

Astfel, justiţia este unul dintre pilonii fragili ai societăţii moldovenești, iar ritmul descurajant 
al progreselor în domeniu denotă o lipsă de voinţă atât politică cât și juridică, în timp ce perpetu-
area situaţiei în domeniu devine tot mai îngrijorătoare și mai alarmantă. Potrivit datelor Barome-
trului de Opinie Publică realizat în anul 2019, majoritatea cetăţenilor chestionaţi nu era sigură că, 
în cazul în care ar ajunge să-și facă dreptate în instanţele de judecată, acestea ar lua niște decizii 
corecte. Astfel, la întrebarea: Cât de sigur sunteţi de faptul că dacă dvs. sau cineva din rudele dvs. 
ar ajunge în judecată, judecătorii ar adopta o hotărâre corectă în cauza dumneavoastră?, circa 60  la 
sută dintre respondenţi mai degrabă nu erau siguri (31%) ori chiar deloc nu erau siguri (28%) că 
instanţa va fi  corectă în raport cu persoana. Absolut siguri erau doar 7% dintre subiecţii chestio-
naţi (Figura 1).

În mică și foarte mică măsură cetăţenii se consideră protejaţi nu numai de judecătorie (65%), dar 
și de procuratură (63%), poliţie și Serviciul de Informaţii și Securitate (59%). Astfel, la întrebarea: În 
ce măsură vă simţiţi protejat(ă) de următoarele instituţii ale statului?, răspunsurile respondenţilor au 
fost următoarele (Tabelul 1):

Tabelul 1. Măsura în care cetăţenii s esimt  protejaţi de următoarele instituţii ale statului.
În foarte 

mare 
măsură

În mare 
măsură

În mică 
măsură

În foarte 
mică 

măsură/deloc
NŞ/NR

Judecătorie 2% 19% 38% 27% 14%

Procuratură 2% 20% 36% 27% 15%

Poliţie 2% 33% 38% 21% 7%

Serviciul de Informaţii şi Securitate 2% 23% 35% 24% 6%
Sursa: Barometrul de Opinie Publică, februarie 2021.

După cum denotă rezultatele studiului sociologic Barometrul de Opinie Publică efectuat în luna 
februarie a anului curent, doar 18% din populaţie au o oarecare încredere în justiţie și numai 1% are 
foarte multă încredere, în timp ce 75% din populaţie nu prea are încredere (32%) sau chiar deloc nu 
are încredere în justiţia din Republica Moldova (43%).

Actorii sistemului de justiţie sunt mult mai încrezători că lucrurile în justiţie merg bine și că 
reformarea justiţiei începută în anul 2011 a avut un impact pozitiv pentru sistemul judecătoresc. 
Aceste opinii au fost exprimate în cadrul sondajului sociologic ,,Percepţia judecătorilor, procurori-
lor și avocaţilor privind reforma în justiţie și combaterea corupţiei” realizat în perioada octombrie-
decembrie 2020 la solicitarea Centrului de Resurse Juridice din Moldova [3 p. 18]. Astfel,la întreba-
rea: În ce măsură sunteţi de acord cu afi rmaţia că reformarea sistemului judecătoresc începută 
în anul 2011 a avut un impact pozitiv pentru sistemul judecătoresc?, cei mai mulţi judecători 
(67% sau peste 2/3 dintre ei) și mai mult de jumătate dintre procurori (54%) consideră că reforma 
demarată acum 10 ani a avut un impact pozitiv asupra sistemului justiţiei, iar resursele alocate s-au 
meritat (Tabelul 2).
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Tabelul 2. Percepţia judecătorilor, procurorilor și avocaţilor privind impactul 
reformei sistemului   judecătoresc începută în anul 2011.

Întru totul de 
acord

Mai curând 
sunt de acord

Mai curând nu 
sunt de acord

Deloc nu sunt  
de acord NŞ/NR

Judecătorii 20% 47% 27% 4% 2%

Procurorii 10% 44% 31% 13% 2%

Avocaţii 4% 42% 34% 20% 1%
Sursa: Centrul de Resurse Juridice din Moldova, sondaj, decembrie 2020.

Mai puţin de acord cu această opinie sunt avocaţii, care consideră că reformarea sistemului jude-
cătoresc are încă multe lacune, iar impactul nu este tocmai cel așteptat – 54%.

După părerea autorităţilor, situaţia în domeniul justiţiei este, mai mult sau mai puţin, satisfăcătoa-
re. Astfel, autorii unui raport elaborat de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene în coo-
perare cu autorităţile naţionale privind realizarea Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea 
Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană în anii 2017-2019, consideră că 
reforma în sectorul justiţieia constituit una din priorităţile constante ale autorităţilor moldovenești, 
acestui obiectiv fi indu-i acordată tot mai multă atenţie la nivelul conducerii ţării, autorităţilor compe-
tente, societăţii civile și partenerilor de dezvoltare. Prin eforturile întreprinse s-a urmărit consolidarea 
independenţei justiţiei, combaterea corupţiei în sistemul judecătoresc, îmbunătăţirea calităţii actului 
de justiţie și, în cele din urmă, restabilirea încrederii publice faţă de sistemul justiţiei. În așa fel, con-
stată raportorii, la capitolul ,,Justiţie, Libertate și Securitate” din cele 172 de acţiuni incluse în Plan, 137 
sau 78,49% au fost realizate [4 p. 17].

Dacă facem însă referinţă la un alt raport, intitulat Raport de evaluare intermediară, elaborat în luna 
septembrie 2017 în baza unor indicatori concreţi, autorii constată că implementarea obiectivelor speci-
fi ce prevăzute în prioritatea „Justiţie responsabilă și incoruptibilă” nu a fost asigurată la unii indicatori 
foarte importanţi. Din cei 7 indicatori de monitorizare a progresului realizării obiectivelor specifi ce doar 
indicatorul ce vizează transparenţa instanţelor judecătorești a fost îndeplinit, în timp ce alţi 4 indicatori 
au înregistrat chiar o înrăutăţire a situaţiei în comparaţie cu anul 2010, menţionează raportorii. Alţi doi 
indicatori ce denotă numărul de victime ale corupţiei și ponderea litigiilor soluţionate pe cale alternativă 
nu a fost posibil de evaluat din lipsa de date statistice care ar permite măsurarea progresului [5 p. 98].

Astfel, în baza analizei indicatorilor de progres, autorii raportului concluzionează că Strategia 
Naţională de Dezvoltare Moldova 2020 a avut un impact nesemnifi cativ asupra reformei justiţiei, în 
condiţiile în care Strategia de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016 era deja adoptată și 
era în proces de implementare în momentul elaborării și adoptării SND Moldova 2020. Cu atât mai 
mult, pentru realizarea obiectivelor de reformare a sectorului justiţiei în programele bugetare au fost 
planifi cate resurse fi nanciare care s-au bazat preponderent pe suportul Uniunii Europene, care urma 
să fi e acordat în cadrul Programului de suport bugetar pentru reforma sectorului justiţiei în valoare 
de 60 milioane de euro, se menţionează în raport. Din cauza crizei politice din anul 2015 și a fraudelor 
bancare, cheltuielile planifi cate în bugetul de stat pentru reformarea și dezvoltarea sectorului justiţiei 
a fost imposibil de acoperit, iar Uniunea Europeană, ca urmare a celor întâmplate, și-a suspendat 
ajutorul fi nanciar promis. În consecinţă, prioritatea „Justiţie responsabilă și incoruptibilă” a rămas în 
mare parte pe hârtie, iar programul de implementare – nerealizat, concluzionează autorii raportului.

Justiţie responsabilă și de calitate: obiectiv major pentru Republica Moldova
Pentru a implementa viziunea strategică din capitolul Justiţie responsabilă și incoruptibilă, conchid 

autorii raportului de evaluare, este necesară corelarea obiectivelor specifi ce, a indicatorilor de monito-
rizare și a viziunii, ţinându-se cont de toate părţile vizate de sectorul justiţiei. Totodată, este necesară 



STUDIUL ARTELOR ŞI CULTUROLOGIE: istorie, teorie, practică                    2021, nr. 4 (41)

252

asigurarea durabilităţii fi nanciare și a unei sinergii dintre Strategia Naţională de Dezvoltare, strategiile 
sectoriale și programele bugetare, astfel încât să existe o corelare directă între ceea ce se planifi că și 
ceea ce este realizat în condiţiile bugetare prognozate.

Totodată, experţii susţin că „nu poţi să ai o justiţie rapidă și foarte calitativă. Dacă vrem să avem 
calitate, trebuie să dăm șansă judecătorilor să ne dea calitate” [2 p. 9]. Cu puţini judecători și mulţi 
procurori, în Republica Moldova justiţia se face cu viteză impresionantă, însă de calitate contestabi-
lă. La această concluzie au ajuns experţii Centrului de Resurse Juridice din Moldova care au făcut o 
analiză comparată a actului justiţiei din ţara noastră și din 45 de ţări membre ale Consiliului Europei. 
Datele prezentate în studiu arată că în Republica Moldova la 100 de mii de locuitori revin în medie 14 
judecători, în timp ce în ţările membre ale Consiliul Europei acest raport este de 21 de judecători. În 
același timp, numărul cauzelor examinate de judecătorii moldoveni este cu cel puţin 30 la sută mai mic 
decât media ţărilor membre ale Consiliului Europei, se menţionează în document.

În opinia participanţilor la Forumul Reformarea justiţiei și combaterea corupţiei [6 p. 2], organi-
zat în perioada 24-25 septembrie 2020, principalele probleme în sectorul justiţiei ţin de:

• nivelul redus de încredere a cetăţenilor în justiţie;
• lipsa independenţei judecătorilor și procurorilor;
• lipsa de transparenţă și integritate în cadrul sistemului judiciar;
• lipsa unei voinţe politice reale pentru realizarea reformei în justiţie;
• lipsa unei viziuni pe termen lung privind reformarea justiţiei.
Astfel, se impune o abordare mult mai complexă, multidimensională a situaţiei în domeniu, 

căci, după cum ne convinge realitatea, doar majorarea salariilor judecătorilor și procurorilor nu este 
sufi cientă pentru a realiza obiective concrete și de durată, ca, în cele din urmă, să avem și o justiţie 
de calitate. Or, după cum arată analiza efectuată, în pofi da creșterii vertiginoase a salariilor judecă-
torilor și procurorilor, creștea în mod considerabil și numărul de cereri și condamnări la Curtea Eu-
ropeană pentru Drepturile Omului (CEDO), astfel încât, în anul 2019 Republica Moldova s-a plasat 
pe locul cinci din cele 47 de ţări membre ale Consiliului Europei. De asemenea, în anul de referinţă, 
moldovenii s-au adresat la CEDO de 3,4 ori mai des decât media europeană. La 31 decembrie 
2019 erau în așteptare să fi e examinate încă 1056 de cereri ale cetăţenilor moldoveni. Acest număr 
depășește numărul total de cereri în baza cărora Republica Moldova a fost condamnată în cei 22 de 
ani de când persoanele se pot adresa la CEDO împotriva Moldovei. Această constatare a experţilor 
Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), în urma analizei Raportului de activitate al 
CEDO pentru anul precedent, denotă că alocaţiile substanţiale pentru justiţie au depășit cu mult 
rezultatele muncii depuse de procurori și judecători. Mai mult, corupţia în diverse domenii de acti-
vitate nu numai că nu s-a diminuat, ci, dimpotrivă, a luat și mai mult amploare, afectând vădit capa-
citatea de funcţionalitate a instituţiilor statului, nivelul de trai și calitatea vieţii cetăţenilor. Astfel, în 
2019, Republica Moldova a înregistrat un scor al Indicelui Percepţiei Corupţiei (IPC) de 32 puncte, 
plasându-se pe locul 120 din 180 ţări (în 2018, Republica Moldova avea un scor de 33 puncte și s-a 
plasat pe locul 117 din 180 ţări). Pentru comparaţie: în 2019, Georgia se afl a pe locul 44, România 
– pe locul 70, Armenia – pe locul 77, Ucraina – pe locul 126, Rusia – pe locul 137, Uzbekistan – pe 
locul 153, Turkmenistan – pe locul 165. În context, menţionăm că Indicele este calculat la o scară 
de la 0 până la 100, unde „0” semnifi că corupţie totală, iar „100” – lipsă totală de corupţie. Peste 2/3 
din ţările incluse în clasamentul IPC 2019 au un scor sub 50 puncte, scorul mediu fi ind de doar 43 
puncte. În fruntea clasamentului IPC 2019 sunt Danemarca și Noua Zeelandă (ambele cu un scor 
de 87 puncte) și Finlanda (86 puncte), la polul opus – Siria, Sudanul de Sud și Somalia, respectiv, cu 
un scor de 13, 12 și 9 puncte [7].

Lipsa de progrese reale în lupta contra corupţiei în majoritatea ţărilor este dezamăgitoare și are 
efecte negative profunde asupra cetăţenilor din întreaga lume, a declarat Patricia Moreira, director ge-
neral al Transparency International: „Pentru a avea șansa de a contracara corupţia și a îmbunătăţi viaţa 
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oamenilor, trebuie de abordat relaţia dintre politică și banii mari. Interesele tuturor cetăţenilor trebuie 
să fi e reprezentate în procesul decizional”. Ţările cu procese consultative mai ample și transparente au 
o medie a IPC de 61 puncte și, dimpotrivă, în ţările în care nu există sau sunt puţine consultări, scorul 
mediu al indicelui este de doar 32 puncte [8]. Credem că afi rmaţiile de mai sus caracterizează pe de-
plin situaţia din Republica Moldova.

Astfel, dacă analizăm datele investigaţiilor sociologice în cadrul cărora populaţia își exprimă pro-
pria percepţie asupra veniturilor reale ale familiei sale, care constituie una din principalele compo-
nente ale nivelului de trai și calităţii vieţii populaţiei, constatăm că circa 60 la sută dintre cetăţenii ţării 
noastre au venituri care nu le ajung nici pentru strictul necesar (20%) sau veniturile familiei le ajung 
doar numai pentru strictul necesar – 40%.

În opinia cetăţenilor, guvernarea face prea puţin pentru dezvoltarea socială și economică a ţării, 
pentru crearea locurilor noi de muncă și creșterea salariilor, pensiilor, combaterea corupţiei, care, 
implicit, ar contribui la îmbunătăţirea nivelului de trai și calităţii vieţii oamenilor. Astfel, la întrebarea: 
Cât de mulţumit sunteţi de ceea ce face conducerea ţării în următoarele domenii…?, cei mai mulţi dintre 
subiecţii chestionaţi (mai mult de 80%) au afi rmat că nu prea sunt mulţumiţi sau deloc mulţumiţi de 
ceea ce fac autorităţile centrale pentru asigurarea unui trai decent, iar mai mult de jumătate dintre 
cetăţeni (55%) nu sunt mulţumiţi de eforturile depuse de guvernare în domeniul culturii(Tabelul 3).

Tabelul 3. Măsura în care cetăţenii sunt mulţumiţi de ceea ce face conducerea ţârii 
în următoarele   domenii.

Domeniile Deloc 
mulţumit

Nu prea 
mulţumit

Destul de 
mulţumit

Foarte 
mulţumit

Nivelul de trai 46% 34% 17% 2%

Locurile de muncă 52% 30% 12% 2%

Combaterea corupţiei 60% 21% 8% 2%

Salariile 59% 28% 7% 1%

Pensiile 63% 22% 7% 1%

Cultură 34% 26% 29% 5%
(Diferenţele până la 100% reprezintă răspunsurile NȘ/NR).

Sursa: Barometrul de Opinie Publică, octombrie 2020.

Din aceste considerente, o jumătate dintre subiecţii chestionaţi au indicat că, în prezent, cel mai 
mult sunt îngrijoraţi de viitorul copiilor, 40% – de sărăcie, nivelul scăzut de trai, iar fi ecare al treilea – 
de șomaj și corupţie.

În aceste condiţii, și nivelul de încredere a populaţiei în principalele instituţii ale statului este des-
tul de redus, de unde rezultă că și așteptările cetăţenilor de la aceste instituţii sunt minime.

Înacest context, sunt concludente afi rmaţiile lui Pippa Norris, potrivit căruia în multe ţări, în 
decursul ultimilor ani, susţinerea politică pentru instituţiile guvernamentale s-a erodat în mod con-
sistent: „Există o tensiune în creștere între idealuri și realitate. Aceasta a condus la producerea unor 
cetăţeni mai critici sau a unor democraţi decepţionaţi. Erodarea susţinerii pentru instituţiile guvernării 
reprezentative e îngrijorătoare, deoarece ea poate să submineze credinţa în valorile democratice” [9].

În condiţiile Republicii Moldova, nivelul redus de încredere în instituţiile statului afectează în 
mare măsură și parcursul european al ţării. Dacă facem o retrospectivă a aspiraţiilor europene ale 
moldovenilor în ultimii zece ani, constatăm că numărul persoanelor care se pronunţă în favoarea vec-
torului european al Republicii Moldova rămâne aproape constant (Tabelul 4). 
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Tabelul 4. Dinamica răspunsurilor la întrebarea: 
,,Dacă duminica viitoare ar avea loc un referendum cu privire la aderarea Republicii Moldova 

la Uniunea Europeană, dvs. aţi vota pentru sau contra”?

Opţiunea Nov.,  
2011

Nov.,
2013

Nov.,
2015

Nov., 
2017

Ian.,
2019

Febr.,
2021 2021/2011

Voi vota pentru 47% 48% 45% 47% 47% 49% +2%
Voi vota contra 25% 34% 33% 28% 26% 23% -2%
Nu aş participa 8% 7% 6% 9% 7% 7% -1%
Nu ştiu, nu m-am decis 20% 11% 16% 16% 19% 21% +1%

Sursa: Barometrul de Opinie Publică (perioada 2011-2021).

În opinia autorului, nu este de neglijat nici modul în care sondajele de opinie, efectuate de-a lun-
gul anilor, au abordat subiectul cu privire la aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, pro-
punând de fi ecare dată subiecţilor investigaţi  și o alternativă la întrebarea cu referire la viitorul ţării: 
iniţial – rămânem în CSI sau ne integrăm în UE, iar mai apoi – ne integrăm în Uniunea Europeană sau 
aderăm la Uniunea Vamală. Or, investigaţiile sociologice nu și-au propus o cunoaștere și o promovare 
mai bună, mai aprofundată a vectorului european, care a fost declarat în mod ofi cial prioritatea statu-
lui în materie de politică externă.

Cu părere de rău, datele investigaţiilor sociologice efectuate timp de mai mulţi ani în cadrul Pro-
gramului Barometrului de Opinie Publică denotă că, în mare parte, unele categorii de cetăţeni ai 
Republicii Moldova nicidecum nu se autoidentifi că cu interesele naţionale ale ţării și, în cazul unui 
eventual referendum cu privire la aderarea ţării noastre la Uniunea Europeană, ar vota contra. Cei mai 
mulţi dintre aceștia sunt etnici ruși (64%), ucraineni (68%), alte etnii – găgăuzi, bulgari etc. (57%). În 
consecinţă, avem ,,o societate fragmentată atunci când este vorba despre susţinerea vectorului euro-
pean” [10].

Lipsa unei politici consecvente în vederea consolidării aspiraţiilor europene are ca rezultat și un 
nivel redus de autoidentifi care a moldovenilor ca europeni. Potrivit sondajelor sociologice [11], doar 
22% dintre persoanele chestionate au remarcat că se simt pe deplin (3%) sau mai degrabă (19%) eu-
ropeni, ceea ce este foarte puţin pentru o implicare activă a întregii societăţi în procesul de apropiere 
și integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană. Pentru comparaţie: datele Euro-barometru-
lui [12], realizat în anul 2019 în toate cele 28 de state membre, arată că mai mult de jumătate dintre 
respondenţi se autoidentifi că ca cetăţeni ai UE. La nivel naţional, punctajul variază de la 93% în Lu-
xemburg, 88% în Germania și 87% în Spania, la 57% în Grecia și Italia și 52% în Bulgaria. Sondajul 
relevă, de asemenea, și o creștere puternică a percepţiei pozitive a cetăţenilor europeni faţă de Uniunea 
Europeană în toate domeniile – de la economie la starea democraţiei. Studiul privind percepţia cetăţe-
nilor asupra Uniunii Europene și Parlamentului European denotă că o mare parte a europenilor (57%) 
sprijină în continuare apartenenţa ţării lor la UE, considerând că aderarea la Uniunea Europeană este 
un lucru bun pentru ţara lor, iar circa 2/3 dintre cetăţenii europeni din toate statele membre consideră 
că apartenenţa la UE a adus doar benefi cii ţării lor.

Concluzii
Analiza de mai sus denotă că pentru o justiţie calitativă, pentru sporirea încrederii în instituţiile 

statului și susţinerii masive a parcursului european al Republicii Moldova sunt necesare eforturi sus-
ţinute și cu impact concret în diverse domenii ale vieţii, care să fi e percepute și apreciate pozitiv de 
către cetăţeni, iar pentru aceasta este nevoie de o politică coerentă și clară a statului, de o guvernare 
responsabilă. Or, după cum am menţionat mai sus, vectorul european trebuie să devină o prioritate a 
statului nu numai în politica externă, dar mai întâi de toate, în cea internă.
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De asemenea, este nevoie de eforturi conjugate și din partea actorilor politici, unii dintre aceștia 
fi ind și astăzi promotori activi ai aderării Republicii Moldova la Uniunea Euro-asiatică, chiar dacă sunt 
conștienţi de faptul că datorită semnării Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană ţara noastră 
are cu mult mai multe avantaje. De remarcat, în acest context, că semnarea Acordului de Parteneriat 
și Cooperare (1994), a Planului de Acţiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova (2005), a Acor-
dului de Liber Schimb, Aprofundat și Cuprinzător (ZLSAC sau DCFTA) cu UE au adus doar benefi cii: 
creșterea suplimentară a PIB-ului Moldovei de până la 5,4%, liberalizarea regimului de vize (2014), 
care a facilitat până în prezent accesul a circa 2,3 milioane de cetăţeni moldoveni în ţările-membre ale 
Uniunii Europene, majoritatea obiectelor de infrastructură socială care în ultimii ani erau într-o stare 
deplorabilă au fost și sunt fi nanţate din fonduri europene, iar exportul de produse și mărfuri pe piaţa 
europeană depășește actualmente cifra de 2/3 sau circa 67 la sută din volumul total al exporturilor.

Formarea, consolidarea și perpetuarea unui euroscepticism vădit și de durată de către unii repre-
zentanţi ai formaţiunilor politice afl ate chiar și în prezent la guvernare, în scopul menţinerii unui seg-
ment impunător de electorat cu ajutorul căruia să acceadă în Legislativ, contribuie în mod substanţial 
la dispersarea societăţii. Din  aceste considerente și viitorul Republicii Moldova nu are o certitudine de 
dezvoltare, oscilând permanent între Est și Vest, fără a ne preocupa, în speţă clasa politică, de creșterea 
nivelului de trai și calităţii vieţii cetăţenilor. De circa trei decenii, la acest indicator suntem cotaţi ca 
cea mai săracă ţară din Europa. În consecinţă, avem un exod masiv al populaţiei, în special, al forţei 
economice active, al potenţialului uman și intelectual. Astfel, pentru o susţinere puternică a vectoru-
lui european avem nevoie de coeziune socială, de conștientizare a faptului că apropierea și integrarea 
Republicii Moldova în spaţiul comunitar constituie o perspectivă clară de dezvoltare a ţării noastre, 
de asigurare a unui nivel de trai decent și o calitate mai bună a vieţii oamenilor. Doar în așa fel vom 
deveni o ţară cu valori și standarde europene.
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