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Uniunea
Europeană

Naţiunile
Unite 

NATO

Uniunea
Economică
Eurasiatică

67%

Nu avem relaţii
Nu știu

Bune

Rele

2%

17%

30%
52%

Pozitivă
Neutră

Negativă
Nu știu sau niciodată

nu am auzit de UE

Gradul de informare despre 
UE este absolut în Republica 
Moldova și fiecare al doilea 
moldovean are sentimente 
pozitive despre aceasta

Persoanele cu studii superioare, 
angajate și rezidenții orașelor 
mici sunt cel mai probabil

PRO UE

OPINIILE POZITIVE SUNT 
ASOCIATE CU 

Prosperitatea economică 

Condițiile de trai și venitul pe cap 
de locuitor

Oportunități de muncă și comerț

TOPUL VALORILOR ASOCIATE CU UE

Prosperitatea economică

Libertatea 

Drepturile omului

PERCEPȚIA DE ANSAMBLU FAȚĂ DE UE

IMAGINEA ȚĂRII

Cum ați descrie relațiile dintre 
UE și țara Dvs.? Încrederea în instituțiile internaționale

Aveți o atitudine pozitivă, neutră sau negativă față 
de Uniunea Europeană?

OPINIILE NEUTRE SUNT 
ASOCIATE CU 

Lipsa ordinii/politici rele

Lipsa încrederii

Existența NATO

OPINIILE NEGATIVE SUNT 
ASOCIATE CU 

Împrumuturile UE vor duce la o criză 

Antipatie personală

UE își impune valorile sale

Politici greșite

EU NEIGHBOURS
eastPercepții privind Uniunea Europeană 
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Sondajul anual a fost efectuat în Armenia, 
Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Moldova, 
Ucraina în aprilie-iunie 2016, în cadrul a 6000 
de interviuri față-n-față (1000 pe țară).

Acest proiect este implementat de 
un Consorțiu condus de Ecorys
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41%
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16% 32% 24%

Federaţia Rusă

Organizaţia Naţiunilor Unite

Statele Unite ale Americii

Fondul Monetar Internaţional și Banca Mondială

83%
Nu știu

Da

Nu

Învățământ 
mai bun

50%

Dezvoltarea 
economică/a 
afacerilor

29%

Între 16% și 34% din populație 
nu au avut informații 

suficiente pentru a răspunde 
la această întrebare

Procentul cetățenilor ce consideră 
suportul UE eficient

Cetățenii satisfăcuți sunt cel 
mai probabil

• Rezidenți ai orașelor mici 
și mijlocii

• Rezidenți ai regiunilor de 
nord

Instituția susține țara 
mea mai puțin ca UE

UE a contribuit cel mai mult la următoarele sectoare 
din țara mea

Rata procentuală bazată pe răspunsurile „foarte mult” sau „relativ”

Rata procentuală  bazată pe numărul răspunsurilor ”deloc”Rata procentuală bazată pe gradul de informare a cetățenilor despre suportul UE

UE trebuie să contribuie mai mult la următoarele 
sectoare din țara mea

Ați spune că următoarele instituții internaționale oferă mai mult, același sau mai puțin 
suport financiar țării Dvs. decât Uniunea Europeană?

Oferă Uniunea Europeană suport financiar statului Dvs. 
pentru programe de cooperare? 

În ce măsură ați spune că țara Dvs. a beneficiat 
de susținerea curentă a UE?

Cum credeți, cât de eficient este suportul?

Infrastructura 
îmbunătățită 

56%

Sistemul 
justiției 

21%

Acces mai 
mare la 
produse/
servicii

50%

Turismul 
sporit

54%

Învățământ 
și știință 

19%

Sănătate și 
medicină

18%

Mai mult
În aceeaşi măsură
Mai puțin

Instituția susține țara 
mea în aceeași măsură 

sau mai mult ca UE
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80%DaNu

36%

44%

4%

16%
Frecvent

Nu foarte
frecvent

Niciodată

Foarte
frecvent

35%27% 16% 13%
6%

3%

Presa
publică scrisă

Internet
(bloguri, pagini web) 

Canale
TV private

Canale
TV publice

Media
socială online

Altele/
Nu știu

Subiecte de interes

Unde sau de la cine ați auzit 
despre UE?

Cât de des căutați/aveți acces la informații 
despre UE? 

Cele mai fiabile surse de noutăți privind domeniul politic

Accesibilitatea informației despre UE

Ați văzut sau auzit careva informații despre UE în ultimele trei luni?

TELEVIZOR
85%

PRESA SCRISĂ
10%

MEDIA SOCIALĂ
27%

PAGINI WEB
17%

PRIETENI
21%

RADIO
20%

7 din 10 cetățeni caută 
noutăți despre UE în 
limba lor maternă, 
2 din 10 în limba rusă, 
și doar 1 din 10 în limba 
engleză

9 din 10 cetățeni deseori 
găsesc informațiile pe care 
le caută. 

Majoritatea o consideră 
accesibilă, ușor de înțeles și 
comprehensivă

Cifrele se bazează pe numărul de persoane care 
în mod frecvent caută informații despre UE

Cultura și 
învățământul

Economia și 
politica

Politici de 
guvernare

Aderarea la Uniunea 
Europeană

Oportunități de 
angajare

Constatările bazate pe răspunsurile cetățenilor care caută în mod frecvent informații despre UE

EU NEIGHBOURS
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