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IRESCOP 2012 – PROFILURI ELECTORALE 

Un demers de cercetare si de raționalizare a vieții publice 

IRESCOP este un program de cercetare al IRES, lansat în anul 2010, având drept suport și 

motivație principalele elemente ale proiectului nostru: de a funcționa drept un think tank 

independent, drept un laborator de idei și cercetare consacrat problematicilor de interes 

public. Dorim să furnizăm o producție originală de idei, reflecție și consultanță, în același 

timp menținându-ne autonomia intelectuală și neasociindu-ne grupurilor de interese 

specifice. Venim cu soluții și propunem politici publice, în același timp constituind o 

platformă pentru de schimb de idei și comunicare publică. Urmărim animarea dezbaterii 

publice pe teme importante, fiind interesați de impactul public al ideilor și de proiectarea 

viitorului. 

 

În cadrul acestui proiect, IRES a mai publicat următoarele studii (selecție):  

Relațiile interetnice în România 

Românii și Internetul - studiu privind utilizarea Internetului în România și 

comportamentul internautic al românilor 

Percepții ale populației privind agenda publică 

Revoluția română din memoria socială 

Observator Urban 

Perceptii asupra sistemului medical din Romania 

Perceptia publică a școlii românești 

Percepția publică a minorității rome 

Romanii si nostalgia comunismului - Sondaj de opinie 

Comportamente de economisire și câștig ale românilor 

Nostalgia trecutului. Sacrificiile prezentului 

Vacanțele de vis ale românilor au rămas doar vise 

 

În concordanță cu misiunea IRES, studiul IRESCOP 2012 reprezintă un experiment, un demers 

de prospectare a vieții publice, în scopul contribuirii la crearea unei culturi civice și politice a 

alegătorilor din România. Acest studiu reprezintă o resursă pentru varii actori din spațiul 

public, fie că sunt votanți, jurnaliști sau specialiști în domeniul politic.  

Acest studiu reprezintă o tentativă de raționalizare a vieții publice și a formării opțiunilor 

politice ale votanților. Poate reprezenta o premisă pentru dezbateri publice, pentru a 

îndrepta atenția în altă direcție decât în cea a polemicilor sterile sau a demagogiilor ieftine.  

Prin segmentarea profilurilor alegătorilor români nu se creează doar o oglindă a audienței 

mesajelor politice, ci se calibrează un tablou privind așteptările populației, se măsoară 

impactul și adecvarea acestor mesaje. 

http://irescop.blogspot.ro/2011/03/relatiile-interetnice-in-romania.html
http://irescop.blogspot.ro/2011/03/romanii-si-internetul-studiu-privind.html
http://irescop.blogspot.ro/2011/03/romanii-si-internetul-studiu-privind.html
http://irescop.blogspot.ro/2011/02/perceptii-ale-populatiei-privind-agenda.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/12/revolutia-romana-din-memoria-sociala.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/10/observator-urban-privind-calitatea.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/10/perceptii-asupra-sistemului-medical-din.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/09/perceptia-publica-scolii-romanesti.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/09/perceptia-publica-minoritatii-rome.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/09/romanii-si-nostalgia-comunismului.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/07/comportamente-de-economisire-si-castig.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/07/nostalgia-trecutului-sacrificiile.html
http://irescop.blogspot.ro/2010/07/vacantele-de-vis-ale-romanilor-au-ramas.html


 

Acest studiu trebuie interpretat drept un experiment, reprezentând un prim pas pentru 

deschiderea unei ere de transparență adâncită în comunicarea politică. Datele furnizate de 

acest studiu sunt puse la dispoziția actorilor din cadrul instituțiilor publice și din mass media, 

nu în ultimul rând pentru realizarea unei diferențieri între agenda publică și programele 

politice ale partidelor. 

Metodologia studiului 

Aplicarea chestionarelor s-a realizat telefonic, în luna octombrie, în trei valuri, după cum 

urmează: 

Primul val: 

Volumul eșantionului: 1.417 indivizi de 18 ani și peste 

Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel național. 

Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 2,7%  

Perioada anchetei: 24 octombrie 2012 

Al doilea val: 

Volumul eșantionului: 1.430 indivizi de 18 ani și peste 

Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel național. 

Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 2,7%  

Perioada anchetei: 25 octombrie 2012 

Al treilea val: 

Volumul eșantionului: 1.422 indivizi de 18 ani și peste 

Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilist, reprezentativ la nivel național. 

Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 2,7%  

Perioada anchetei: 25 octombrie 2012 

Acest studiu are drept suport de comparatie Barometrul Opiniei Publice – Profiluri electorale 

din octombrie 2006. La acea vreme, echipa care a proiectat BOP 2006 era alcătuită din  

Ovidiu Voicu (manager de program), Mihaela Ştefănescu (asistentă program), Mircea Comşa, 

Dumitru Sandu, Andrei Gheorghiţă (experţi). Culegerea şi introducerea datelor a fost 

asigurată de The Gallup Organization România. Caietul de prezentare al acestui studiu poate 

fi vizionat accesând: 

http://soros.ro/ro/fisier_acord_comunicate.php?document=866 

Motivul pentru care am ales reluarea structurii BOP este faptul că acesta este un studiu 

sistematic, bine realizat, care oferea date relevante și utile, dar care, din păcate, nu mai 

continuă în acest moment. Datorită diferențelor privind design-ul și metodologia cercetării, 

recomandăm interpretarea anumitor evoluții sau comparații cu precauție. 

Pentru ilustrarea unor tendințe au fost utilizate și studii de opinie publică realizate de IRES în 

perioada 2009-2012, prin metoda CATI, utilizând eșantioane reprezentative la nivel național.

http://soros.ro/ro/fisier_acord_comunicate.php?document=866


CLIMAT SOCIAL ȘI IMPLICARE POLITICĂ 

PROFILURI ELECTORALE 

În această primă secțiune a studiului ne propunem să alcătuim profile electorale 

în funcție de starea de spirit a populației, dar și în funcție de implicarea și orientarea 

politică a acesteia. Vor fi analizate caracteristici și aspecte care îi deosebesc sau îi fac pe 

alegători să se asemene, încercând să desprindem cu ce se asociază anumite opțiuni 

electorale și în ce măsură există o coerență între orientarea politică a respondenților și 

alegerile pe care le fac atunci când vine vorba de intenția de vot. În același timp, vom 

urmări evoluții semnificative de-a lungul celor 6 ani de la realizarea studiului de 

referință, pentru o mai bună apreciere a stării de spirit și climatului de opinie din 

prezent. 

 

1. Stare de spirit 

De-a lungul anilor, proporția respondenților care sunt optimiști privind direcția în care se 

îndreaptă țara tinde să scadă, cu toate că apar fluctuații pe parcurs; proporția acestora se 

menține în jurul de 20% în ultimii ani, optimiștii fiind de trei ori mai puțini decât optimiștii. 

Credeți că în România lucrurile merg într-o 

direcție bună sau într-o direcție greșită? 

BOP 

2006 

IRES  

2009 

IRESCOP 

2012 

Direcția este bună 43% 9% 20% 

Direcția este greșită 47% 83% 75% 

Nu știu/Nu răspund 10% 6% 5% 

Direcția este bună 43% 2% 20% 

*Total eșantion 

Cei mai optimiști din acest punct de vedere sunt votanții USL, dintre care 31,4% consideră 

că lucrurile merg într-o direcție bună, iar cei mai pesimiști cei PP-DD, din rândul cărora 

doar 5,3% dau același răspuns. Această tendință se remarcă și atunci când vine vorba de 

preferințele pentru candidații la președinție, votanții lui Crin Antonescu fiind cei mai 

optimiști, iar cei ai lui Dan Diaconescu cei mai pesimiști.  

Votanții ARD și cei ai lui Traian Băsescu și ai lui Mihai Răzvan Ungureanu se plasează în jurul 

mediei (cu o proporție ușor mai scăzută în rândul votanților celui din urmă). 

 



 

 

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de 

Președinte al României, dumneavoastră cu cine ați vota? 

Crin 

Antonescu 

Traian 

Băsescu 

Dan 

Diaconescu 

Mihai Răzvan 

Ungureanu 

Alt 

răspuns 

Credeți că în 

România lucrurile 

merg într-o direcție 

bună sau într-o 

direcție greșită? 

Direcția este bună 30,2% 18,7% 1,0% 13,3% 22,0% 

Direcția este greșită 65,1% 78,0% 99,0% 81,3% 75,0% 

Nu știu 2,5% 1,1% * 1,3% 3,0% 

Nu răspund 2,1% 2,2% * 4,0% * 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

*Total votanți 

Acest fond preponderent pesimist se asociază cu nemulțumirea vizavi de modul în care trăiesc 

locuitorii din România; cu toate că nici în 2006 proporția mulțumiților nu o depășea pe cea a 

nemulțumiților, aceasta scade în 2012 cu 6 procente. Dacă în 2006, o treime din populație era 

mai degrabă mulțumită de felul în care trăiește, în 2012 dau același răspuns un sfert dintre cei 

intervievați. Cu toate acestea, și din acest punct de vedere apar fluctuații: în 2010, doar o cincime 

dintre respondenți se declarau mulțumiți de felul în care trăiesc. 

Cât de mulţumit sunteţi în general de felul în care 

trăiţi? 

BOP 

2006 

IRES 

2010 

IRESCOP 

2012 

Foarte mulțumit 2% 3% 2% 

Destul de mulțumit 30% 16% 24% 

Nu prea mulțumit 49% 36% 48% 

Deloc mulțumit 19% 45% 26% 

Nu știu/Nu răspund 0,3% 1% 0,5% 

*Total eșantion 

Cine sunt mulțumiții și nemulțumiții? 

Cei mai mulțumiți –    Cei mai nemulțumiți -  

  

Cât de mulţumit sunteţi în general de felul în care trăiţi? 

Foarte 

mulțumit 

Destul de 

mulțumit 

Nu prea 

mulțumit 

Deloc 

mulțumit 
NȘ/NR 

Sex 
Masculin 1,4% 26,5% 48,5% 23,1% ,5% 

Feminin 2,0% 21,6% 48,1% 27,7% ,5% 

Vârsta 

18-35 ani 1,7% 41,6% 44,6% 12,2% 
 

36-50 ani 1,6% 18,6% 56,3% 23,6% 
 

51-65 ani 1,5% 16,8% 46,2% 34,5% 1,0% 

Peste 65 de ani 3,1% 22,3% 40,0% 33,1% 1,5% 

Studii 

Fără studii+Studii elementare 1,6% 15,8% 48,6% 33,9% 
 

Studii medii 2,0% 20,4% 49,6% 27,6% ,4% 

Studii superioare ,9% 42,8% 43,7% 11,4% 1,3% 



 

Tip localitate 
Urban 1,6% 26,8% 47,4% 23,9% ,3% 

Rural 1,8% 21,0% 49,3% 27,2% ,7% 

Regiunea 

Transilvania+Banat 2,6% 28,7% 45,2% 23,3% ,2% 

Sud+București+Dobrogea 1,4% 21,5% 50,0% 26,4% ,7% 

Moldova 1,0% 21,1% 50,0% 27,5% ,5% 

*Total eșantion 

 

Cât de mulţumit sunteţi în general de felul în care trăiţi? 

Foarte 

mulțumit 

Destul de 

mulțumit 

Nu prea 

mulțumit 

Deloc 

mulțumit 
NȘ/NR 

Dacă duminica viitoare ar avea 

loc alegeri parlamentare, 

dumneavoastră cu ce partid ați 

vota? 

ARD ,6% 31,3% 47,0% 20,5% ,6% 

USL ,9% 24,4% 47,1% 27,2% ,4% 

PP-DD 
 

4,4% 54,9% 40,7% 
 

Dacă duminica viitoare ar avea 

loc alegeri pentru funcția de 

Președinte al României, 

dumneavoastră cu cine ați 

vota? 

Crin Antonescu 1,1% 24,9% 49,1% 24,9% 
 

Traian Băsescu 4,4% 38,5% 39,6% 16,5% 1,1% 

Dan Diaconescu 
 

2,9% 55,8% 41,3% 
 

Mihai Răzvan 

Ungureanu  
21,3% 50,7% 26,7% 1,3% 

*Votanți 

Ierarhia aspectelor fundamentale legate de viața proprie față de care românii își exprimă 

nemulțumirea este aceeași, cu toate că proporțiile variază de-a lungul anilor. Astfel, cei mai mulți 

dintre respondenți sunt nemulțumiți de banii pe care îi au (68%); de sănătate sunt mai degrabă 

muțumiți 56% dintre cei intervievați, nemulțumiți fiind 44%. De locul de muncă sunt mulțumiți 

31%, 20% fiind nemulțumiți, iar 48% neavând un loc de muncă (elevi, studenți, pensionari, 

șomeri etc.). Aspectul care suscită cel mai scăzut grad de nemulțumire este familia, de care se 

declară mulțumiți 86% dintre respondenți, iar nemulțumiți sunt 11%. Persoanele care ar vota 

cu ARD și cu candidații săi pentru funcția de Președinte al României tind să fie mulțumiți 

de banii pe care îi au în proporție semnificativ mai mică decât cei USL sau PP-DD, deși 

diferențele se accentuează mai mult atunci când vine vorba despre preferințele indivizilor 

pentru candidați, comparativ cu preferințele lor pentru partide. 

Votanții PP-DD și ai lui Dan Diaconescu sunt „nemulțumiții de serviciu”. 

Doar 3% dintre români declară că reușesc să aibă tot ce le trebuie, fără să se restrângă de la 

ceva. Cei mai mulți respondenți declară că banii le ajung pentru strictul necesar – 39%, în timp 

ce pentru 29% banii ajung pentru un trai decent, dar nu le permit cumpărarea unor bunuri mai 

scumpe. 14% reușesc să cumpere și unele bunuri mai scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii, 

iar pentru 15% banii nu ajung nici pentru strictul necesar. Pe de altă parte, din acest punct de 



 

vedere se observă o îmbunătățire semnificativă comparativ cu anul 2006, când 41% dintre 

persoanele intervievate declarau că banii nu le ajung nici pentru strictul necesar. 

Votanții lui Traian Băsescu sunt cei care apreciază că veniturile lor le ajung în măsură mai mare, 

în timp ce votanții lui Dan Diaconescu sunt cei care apreciază în proporție mai ridicată cum că 

banii nu le ajung nici pentru strictul necesar. 

Cum apreciaţi veniturile actuale ale gospodăriei dumneavoastră? 

 

 

Panta nemulțumirii este mai abruptă,  senzația stagnării mai pronunțată 

Cu toate că din punctul de vedere al veniturilor respondenții evaluează net mai pozitiv situația 

lor în 2012, atunci când compară viața lor din prezent cu cea de cu un an înainte sunt mai 

pesimiști decât evaluau asta respondenții în 2006: 14% consideră că este mai bună sau mult mai 

bună, cu 11 puncte procentuale mai puțini decât în 2006, scăzând și proporția celor care 

consideră că este aproximativ la fel, cu 5 puncte procentuale. Astfel, dacă în 2006 era văzută 

drept mai proastă sau mult mai proastă de 31% dintre cei intervievați, în 2012 47% dau același 

răspuns. Aceeași tendință, mult mai pronunțată, se remarcă și atunci când respondenții se referă 

la viața oamenilor din  localitate: mult mai proastă+ mai proastă – 55% (creștere de 24 de 

procente) sau la cea a oamenilor din țară: mult mai proastă+ mai proastă – 66% (creștere de 22 

de procente). Din aceste puncte de vedere, votanții USL sunt cei mai optimiști, iar cei PP-DD sunt 

cei mai pesimiști. 

1% 

6% 

18% 

32% 

41% 

1% 

3% 

14% 

29% 

39% 

15% 

0,2% 

Reuşim să avem tot ce ne trebuie, fără să ne 

restrângem de la ceva 

Reuşim să cumpărăm şi unele bunuri mai 

scumpe, dar cu restrângeri în alte domenii 

Ne ajung pentru un trai decent, dar nu ne 

permitem cumpărarea unor bunuri mai scumpe 

Ne ajung numai pentru strictul necesar 

Nu ne ajung nici pentru strictul necesar 

Nu știu/Nu răspund 

BOP 2006 IRESCOP 2012 



 

Între aceste două momente se intercalează succesiunea guvernelor Boc, care a determinat o 

scădere considerabilă a popularității Guvernului României și care a creat premisele pentru 

nemulțumire și pesimism. 

Cu toate acestea, când vine vorba despre viitor, oamenii tind să fie mai puțin radicali, 

proporția respondenților care cred că vor trăi mai bine sau mult mai bine peste un an 

rămânând aceeași din 2006 (30%), însă scăzând proporția respondenților care cred că vor 

trăi aproximativ la fel cu 8 procente, la 21%. Așadar, în acest moment, 42% dintre cei 

intervievați se gândesc că anul viitor vor trăi mai rău. Votanții lui Crin Antonescu sunt cei 

care demonstrează în cea mai mare proporție încredere în faptul că vor trăi mai bine în anul ce 

urmează: 46% dând acest răspuns. Cei mai puțin convinși de acest lucru sunt votanții lui Dan 

Diaconescu și ai lui Mihai Răzvan Ungureanu. Ca de obicei, optimism în rândul votanților USL și 

pesimism în rândul celor PP-DD. 

2. Evaluarea activității Guvernului – nemulțumire generalizată. Cum 

merg lucrurile în România? 

Când vine vorba de activitatea Guvernului, cei mai mulți intervievați sunt nemulțumiți. În privința 

unor aspecte apar modificări semnificative comparativ cu datele BOP 2006, iar din alte puncte de 

vedere situația rămâne neschimbată. Trebuie să remarcăm faptul că Guvernul condus de 

Premierul Victor Ponta a realizat un salt spectaculos, în ceea ce privește evaluarea guvernului în 

comparație cu fostele guverne conduse de Emil Boc sau cel condus de Mihai Răzvan Ungureanu.  

La o privire atentă în trecut observăm că o încredere medie în Guvernul Boc în 2011 ajungea la 

10% (multă+foarte multă), iar încrederea în guvernul Ungureanu în 2012 la circa 27%. Încrederea 

în Guvernul Ponta, însă, a depășit în vară valoarea de 50%, aflându-se în acest moment la o 

medie de peste 30%. Trebuie precizat că fiecare nou guvern se bucură de un nivel ridicat de 

încredere, iar Guvernul Ungureanu, fiind învestit pentru o perioadă relativ scurtă, nu a apucat să 

ajungă la un nivel de încredere stabil, ci a beneficiat în continuare de o încredere ridicată, 

datorită speranței și optimismului populației. Cu toate acestea, a reușit să acumuleze încrederea 

unei proporții duble din populație comparativ cu Guvernul Boc, performanță pe care a realizat-o 

și Guvernul Ponta, comparativ cu cel Ungureanu în anumite momente. 

Comparațiile noastre realizate cu anul 2006, condiționate de posibilitatea comparației cu un 

studiu sistematic, ne arată însă că, după 6 ani, aspectele de nemulțumire încă sunt dominante, 

așa cum reiese din datele prezentate în cele ce urmează. 

 



 

Cât de mulţumit sau nemulţumit sunteţi de activitatea Guvernului în următoarele 

domenii? 

 

 

Aspectul privind activitatea Guvernului de care respondenții sunt cei mai mulțumiți este ordinea 

publică (41%). Acesta este urmat de locuințe (37%, creștere de 15% din 2006), protecția mediului 

(33%) și educație (29%, scădere de 10 procente comparativ cu 2006).  

Aspectele care suscită cel mai ridicat grad de nemulțumire sunt industria (81% nemulțumiți), 

combaterea corupției (83% nemulțumiți) și locurile de muncă (87% nemulțumiți).  Așa cum era 

de așteptat, votanții USL și ai lui Crin Antonescu se declară mulțumiți de activitatea Guvernului 

43% 

41% 

22% 

37% 

30% 

33% 

39% 

29% 

30% 

25% 

21% 

25% 

49% 

57% 

66% 

57% 

55% 

63% 

49% 

70% 

50% 

68% 

75% 

75% 

8% 

2% 

12% 

6% 

15% 

4% 

12% 

1% 

20% 

7% 

4% 

0,5% 

BOP 2006 - Ordine publică 

IRESCOP 2012 - Ordine publică 

BOP 2006 - Locuințe 

IRESCOP 2012 - Locuințe 

BOP 2006 - Protecția mediului 

IRESCOP 2012 - Protecția mediului 

BOP 2006 - Educație 

IRESCOP 2012 - Educație 

BOP 2006 - Privatizare 

IRESCOP 2012 - Privatizare 

BOP 2006 - Sănătate 

IRESCOP 2012 - Sănătate 

Mulțumit+Foarte mulțumit Nemulțumit+Foarte nemulțumit Nu știu/Nu răspund 

Procente cumulate 

26% 

23% 

15% 

23% 

14% 

21% 

16% 

14% 

13% 

15% 

12% 

10% 

61% 

71% 

75% 

75% 

83% 

78% 

64% 

81% 

78% 

83% 

79% 

87% 

13% 

5% 

10% 

2% 

8% 

1% 

20% 

5% 

9% 

2% 

9% 

4% 

BOP 2006 - Justiție 

IRESCOP 2012 - Justiție 

BOP 2006 - Agricultură 

IRESCOP 2012 - Agricultură 

BOP 2006 - Nivel de trai 

IRESCOP 2012 - Nivel de trai 

BOP 2006 - Industrie 

IRESCOP 2012 - Industrie 

BOP 2006 - Combaterea corupției 

IRESCOP 2012 - Combaterea corupției 

BOP 2006 - Locuri de muncă 

IRESCOP 2012 - Locuri de muncă 

Mulțumit+Foarte mulțumit Nemulțumit+Foarte nemulțumit Nu știu/Nu răspund 



 

României în proporție semnificativ mai ridicată decât votanții altor partide sau personalități 

politice. 

Românii au percepția unei degradări continue a vieții economice, economia merge mai 

prost decât acum doi ani, în viziunea a 61% dintre respondenți. În 2006, doar 29% dintre 

ei dădeau acest răspuns. În octombrie 2012, doar 14% dintre intervievați cred că aceasta 

merge mai bine. Cu toate acestea, dacă realizăm o comparație cu date obținute în cazul 

aceleiași variabile în anii 2009-2010, observăm că au existat momente în perioada 

guvernării Boc în care românii vedeau situația economică drept mai proastă decât în acest 

moment, cu toate că proiecțiile pentru viitor erau la fel de optimiste. Așadar, în martie 

2010, doar 7% dintre intervievați considerau că economia țării merge mai bine, 

comparativ cu doi ani în urmă (în 2009 dând același răspuns 8%).  

Și când vine vorba de viitor, predicțiile respondenților sunt mai sumbre decât în 2006, cu 

toate că se remarcă același nivel de speranță și optimism regăsit în cazul răspunsurilor 

privind viitorul; astfel, 36% cred că economia va merge mai bine peste doi ani, 39% că va 

merge mai rău (creștere de 22%) și 17% că va merge la fel (scădere de 11%).  

 

Cine sunt cei mai optimiști și cei mai pesimiști? 

Cei mai optimiști -    Cei mai pesimiști -  

  

Cum credeţi că va merge economia României 

peste 2 ani? 

Mai bine 
Aproximativ 

la fel 
Mai rău NȘ/NR 

Sex 
Masculin 33,7% 16,7% 39,9% 9,6% 

Feminin 37,1% 17,2% 38,2% 7,4% 

Vârsta 

18-35 ani 32,1% 18,6% 40,9% 8,4% 

36-50 ani 35,1% 20,2% 38,5% 6,3% 

51-65 ani 35,0% 15,3% 40,9% 8,8% 

Peste 65 de ani 46,2% 9,2% 30,8% 13,8% 

Studii 

Fără studii+Studii elementare 38,8% 10,4% 37,7% 13,1% 

Studii medii 33,7% 16,7% 42,9% 6,7% 

Studii superioare 39,3% 23,1% 26,6% 10,9% 

Tip localitate 
Urban 36,3% 16,5% 38,0% 9,1% 

Rural 34,7% 17,4% 40,1% 7,7% 

Regiunea 

Transilvania+Banat 36,0% 20,5% 36,0% 7,5% 

Sud+Bucuresti+Dobrogea 35,6% 14,7% 40,5% 9,2% 

Moldova 34,3% 16,2% 41,2% 8,3% 

*Total eșantion 



 

  

Cum credeţi că va merge economia 

României peste 2 ani? 

Mai 

bine 

Aproximativ 

la fel 

Mai 

rău 
NȘ/NR 

Dacă duminica viitoare ar avea loc 

alegeri parlamentare, 

dumneavoastră cu ce partid ați vota? 

ARD 22,3% 23,5% 42,2% 12,0% 

USL 55,1% 12,9% 27,2% 4,8% 

PP-DD 23,9% 13,3% 54,9% 8,0% 

Dacă duminica viitoare ar avea loc 

alegeri pentru funcția de Președinte 

al României, dumneavoastră cu cine 

ați vota? 

Crin Antonescu 59,1% 11,7% 24,9% 4,3% 

Traian Băsescu 22,0% 24,2% 45,1% 8,8% 

Dan Diaconescu 19,2% 13,5% 61,5% 5,8% 

Mihai Răzvan Ungureanu 18,7% 17,3% 46,7% 17,3% 

*Votanți 

Cei mai mulți consideră că în următorii doi ani corupția din România va crește – 39%, dar 

totuși, o treime din populație este optimistă, considerând că aceasta va scădea. Pesimiștii sunt 

cu 20% mai numeroși decât în 2006, dar mai puțin numeroși comparativ cu anii trecuți. În 

general, respondenții care estimează că șansele partidului lor sunt mai mici în viitor să ajungă la 

putere, estimează într-o proporție mai mare că va crește corupția.  Cu toate că nu apar 

modificări în sens pozitiv privind percepția nivelului corupției în acest moment, și datele din 

trecut arătând că majoritatea respondenților consideră că fenomenul corupției este răspândit în 

România, populația tinde să fie mai optimistă privind faptul că aceasta va scădea în viitor decât 

era în perioada guvernării Boc. Cu toate acestea, datele obținute în trecut nu permit o 

comparație în adevăratul sens al cuvântului, întrebările fiind formulate în alt mod, însă tendința 

este cea descrisă mai sus. 

Cei mai optimiști -    Cei mai pesimiști - 

 

Dar în următorii 2 ani, în opinia dvs. 

corupţia din România va crește, va 

scădea sau va rămâne la fel? 

Va 

crește 

Va rămâne 

la fel 

Va 

scădea 
NȘ/NR 

Dacă duminica viitoare ar avea 

loc alegeri parlamentare, 

dumneavoastră cu ce partid ați 

vota? 

ARD 44,6% 27,1% 24,1% 4,2% 

USL 31,6% 18,7% 44,7% 5,0% 

PP-DD 47,8% 29,2% 17,7% 5,3% 

Dacă duminica viitoare ar avea 

loc alegeri pentru funcția de 

Președinte al României, 

dumneavoastră cu cine ați vota? 

Crin Antonescu 30,2% 17,1% 48,4% 4,3% 

Traian Băsescu 46,2% 19,8% 27,5% 6,6% 

Dan Diaconescu 51,9% 28,8% 13,5% 5,8% 

Mihai Răzvan Ungureanu 53,3% 24,0% 22,7% 
 

*Votanți 



 

3. Problemele țării și ale românilor. Sărăcie, degradarea climatului din 

familie, singurătate 

Problemele cu care se confruntă România în acest moment sunt legate de către respondenți în 

cele mai ridicate proporții de prețuri, despre care 79% consideră că problemele României li 

se datorează în foarte mare sau mare măsură, de infracționalitate – 72%, educație – 71% și 

sănătate și agricultură – 69%. Locurile de muncă sunt considerate drept o sursă de 

probleme în mare sau foarte mare măsură de 68% dintre intervievați, la fel mentalitatea, 

în timp ce funcționarea instituțiilor publice este menționată în proporție de 67%, la fel ca 

justiția. Aspectele menționate în proporție mai redusă, dar toate întrunind peste 50%, sunt 

integrarea în UE (59%) și locuințele (54%).  

  

În ce măsură credeţi că problemele actuale ale 

României sunt legate de funcționarea instituțiilor 

publice? 

În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 

NȘ/NR 

Sex 
Masculin 38,6% 29,9% 22,5% 8,1% ,9% 

Feminin 32,1% 34,0% 18,5% 9,9% 5,5% 

Vârsta 

18-35 ani 33,8% 36,8% 20,6% 5,4% 3,4% 

36-50 ani 40,3% 28,0% 18,8% 9,9% 2,9% 

51-65 ani 34,8% 31,6% 21,7% 8,3% 3,6% 

Peste 65 de ani 24,6% 34,6% 20,8% 16,9% 3,1% 

Studii 

Fără studii+Studii elementare 29,0% 20,2% 23,0% 21,9% 6,0% 

Studii medii 34,3% 33,5% 21,4% 7,9% 2,9% 

Studii superioare 43,2% 36,7% 14,8% 2,6% 2,6% 

Tip 

localitate 

Urban 39,6% 31,9% 17,5% 9,5% 1,4% 

Rural 30,5% 32,2% 23,5% 8,6% 5,2% 

Regiunea 

Transilvania+Banat 33,2% 33,2% 24,2% 7,1% 2,4% 

Sud+Bucuresti+Dobrogea 39,7% 29,8% 18,1% 9,0% 3,4% 

Moldova 26,5% 36,3% 19,1% 13,2% 4,9% 

*Total eșantion 

 

 

 



 

  

În ce măsură credeţi că problemele actuale ale 

României sunt legate de funcționarea instituțiilor 

publice? 

În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 

NȘ/NR 

Dacă duminica viitoare ar 

avea loc alegeri 

parlamentare, 

dumneavoastră cu ce 

partid ați vota? 

ARD 34,3% 40,4% 15,7% 8,4% 1,2% 

USL 37,0% 30,1% 19,4% 10,0% 3,5% 

PP-DD 25,7% 30,1% 23,0% 20,4% ,9% 

Dacă duminica viitoare ar 

avea loc alegeri pentru 

funcția de Președinte al 

României, dumneavoastră 

cu cine ați vota? 

Crin Antonescu 38,4% 26,7% 23,5% 9,6% 1,8% 

Traian Băsescu 31,9% 33,0% 24,2% 11,0% 
 

Dan Diaconescu 29,8% 26,9% 22,1% 20,2% 1,0% 

Mihai Răzvan Ungureanu 46,7% 36,0% 12,0% 1,3% 4,0% 

*Votanți 

Românii asociază problemele cu care se confruntă în momentul de față cu următoarele aspecte: 

în cea mai ridicată proporție – 67% - românii declară că problemele lor se datorează veniturilor, 

care generează probleme cu cheltuielile de întreținere a locuinței în mare și foarte mare măsură 

pentru 65% dintre ei. Sănătatea este o sursă de probleme și îngrijorare pentru 51% în mare și 

foarte măsură, aceasta fiind urmată de alimentație, problematică pentru 48%. Cu toate acestea, 

incidența problemelor privind veniturile pare să fi scăzut din 2006, când 83% spuneau că au 

astfel de probleme. O evoluție îngrijorătoare, însă, se remarcă în faptul că se dublează 

proporția respondenților care au probleme datorate înțelegerii în familie (43% vs. 21%) și 

cea a românilor care au probleme legate de singurătate (36% vs. 18%), comparativ cu 

octombrie 2006. 

 

  

În ce măsură credeţi că problemele actuale ale 

dumneavoastră sunt legate de venituri? 

În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 

NȘ/NR 

Sex 
Masculin 32,9% 29,9% 19,4% 15,8% 1,9% 

Feminin 41,4% 29,5% 18,5% 10,0% ,6% 

Vârsta 

18-35 ani 34,5% 30,1% 24,3% 11,1% 
 

36-50 ani 41,4% 25,4% 16,2% 15,4% 1,6% 

51-65 ani 41,8% 32,6% 14,6% 9,0% 1,9% 

Peste 65 de ani 17,7% 32,3% 28,5% 20,8% ,8% 



 

Studii 

Fără studii+Studii elementare 25,1% 15,8% 27,9% 30,1% 1,1% 

Studii medii 43,0% 29,1% 16,1% 10,5% 1,2% 

Studii superioare 27,1% 42,8% 21,8% 7,0% 1,3% 

Tip localitate 
Urban 37,1% 31,1% 20,7% 10,3% ,8% 

Rural 37,6% 28,2% 17,1% 15,4% 1,7% 

Regiunea 

Transilvania+Banat 34,8% 34,6% 19,8% 10,8% 
 

Sud+Bucuresti+Dobrogea 42,4% 25,1% 15,8% 14,4% 2,4% 

Moldova 27,9% 32,8% 26,5% 12,3% ,5% 

*Total eșantion 

  

În ce măsură credeţi că problemele actuale ale 

dumneavoastră sunt legate de venituri? 

În foarte 

mare 

măsură 

În mare 

măsură 

În mică 

măsură 

În foarte 

mică 

măsură 

NȘ/NR 

Dacă duminica viitoare ar 

avea loc alegeri 

parlamentare, 

dumneavoastră cu ce 

partid ați vota? 

ARD 33,7% 39,2% 18,7% 8,4% 
 

USL 40,3% 27,9% 16,6% 14,6% ,7% 

PP-DD 34,5% 25,7% 10,6% 21,2% 8,0% 

Dacă duminica viitoare ar 

avea loc alegeri pentru 

funcția de Președinte al 

României, dumneavoastră 

cu cine ați vota? 

Crin Antonescu 42,7% 26,3% 18,1% 12,5% ,4% 

Traian Băsescu 30,8% 33,0% 18,7% 14,3% 3,3% 

Dan Diaconescu 33,7% 21,2% 14,4% 22,1% 8,7% 

Mihai Răzvan Ungureanu 37,3% 45,3% 9,3% 8,0% 
 

*Votanți 

Votanții lui Traian Băsescu se plâng cel mai puțin dintre toți în legătură cu sănătatea lor, copiii și 

plecarea unui membru al familiei în străinătate. Nu se remarcă situații unde să fie afectați de 

vreuna dintre probleme în cea mai mare proporție. 

Susținătorii lui Crin Antonescu se plâng de sănătate în cea mai ridicată proporție, precum și de 

cheltuielile de întreținere a locuinței. Dintre votanți, sunt cei care se plâng cel mai puțin de 

plecarea unui membru al familiei în străinătate. 

În mod paradoxal, deși tind să fie mai nemulțumiți și mai pesimiști în general, votanții PP-DD și 

ai lui Dan Diaconescu tind să considere în cea mai redusă proporție cum că problemele lor 

actuale se datorează veniturilor pe care le au sau cheltuielilor pentru întreținerea locuinței. 

Cu toate acestea, ei se plâng în cea mai ridicată proporție de locul de muncă, locuință, 

alimentație sau înțelegerea din familie. 



 

Respondenții care ar vota cu Mihai Răzvan Ungureanu sunt cei mai preocupați de probleme 

legate de venituri și copii, dar cel mai puțin preocupați de probleme legate de locuință, 

înțelegerea din familie, locul de muncă, alimentație sau singurătate. 

 

4. Implicare politică. Profiluri socio-demografice ale alegătorilor 

 

Majoritatea intervievaților (44%) consideră, în acest moment, că în România ar fi mai bine să 

existe două partide politice, unul la putere, iar unul în opoziție. Următoarea opinie ca prevalență 

în rândul respondenților este aceea cum că ar trebui să existe mai multe partide politice (28%), 

în timp ce 14% consideră că ar fi bine să existe un singur partid, iar 11% că nu ar trebuie să 

existe partide. 

Cei mai mulți români se declară interesați de politică (57% oarecum+foarte interesat), în timp ce 

43% sunt puțin sau deloc interesați. Interesul pentru politică a românilor crește semnificativ din  

2006, când doar 27% dintre cei intervievați se declarau interesați. 

 

Cine sunt românii interesați și cei neinteresați de politică? 

 

 

 

 

 

 

 

*Total eșantion 

49% 

46% 

51% 

54% 

Interesați 

Neinteresați 

Masculin Feminin 

14% 

26% 

31% 

37% 

43% 

30% 

12% 

7% 

Interesați 

Neinteresați 

18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani Peste 65 de ani 

9% 

15% 

67% 

75% 

24% 

10% 

Interesați 

Neinteresați 

Fără studii+Studii elementare Studii medii Studii superioare 

57% 

47% 

43% 

53% 

Interesați 

Neinteresați 

Urban Rural 

31% 

41% 

53% 

40% 

16% 

19% 

Interesați 

Neinteresați 

Transilvania+ Banat Sud+București+ Dobrogea Moldova 

31% 

41% 

53% 

40% 

16% 

19% 

Interesați 

Neinteresați 

Transilvania+ Banat Sud+București+ Dobrogea Moldova 



 

 

Cât de interesați de politică sunt votanții? 

  

Cât de interesat aţi spune că sunteţi de politică? 

Foarte 

interesat 

Oarecum 

interesat 

Nu prea 

interesat 

Deloc 

interesat 
NȘ/NR 

Dacă duminica viitoare ar 

avea loc alegeri 

parlamentare, 

dumneavoastră cu ce partid 

ați vota? 

ARD 25,0% 49,3% 11,8% 14,0% 
 

USL 21,2% 42,8% 18,3% 17,5% ,2% 

PP-DD 18,0% 33,7% 31,5% 15,7% 1,1% 

Dacă duminica viitoare ar 

avea loc alegeri pentru 

funcția de Președinte al 

României, dumneavoastră 

cu cine ați vota? 

Crin Antonescu 29,2% 46,4% 15,3% 9,1% 
 

Traian Băsescu 18,0% 34,6% 19,5% 27,1% ,8% 

Dan Diaconescu 27,6% 37,9% 25,9% 8,6% 
 

Mihai Răzvan Ungureanu 31,3% 56,3% 10,4% 2,1% 
 

*Votanți 

Cei mai interesați de politică se declară votanții ARD, în timp ce votanții PP-DD sunt cei mai 

puțin interesați. Cu toate acestea, situația se schimbă când vine vorba de votanții personalităților 

politice, cei mai interesați fiind votanții lui Mihai Răzvan Ungureanu, urmați de cei ai lui Crin 

Antonescu, iar cei mai puțin interesați fiind votanții lui Traian Băsescu. 

Dacă ar fi să abordăm această analiză dintr-o altă perspectivă, constatăm că persoanele care se 

declară foarte interesate de politică tind să intenționeze să voteze cu Crin Antonescu în 

proporție semnificativ mai ridicată decât cele mai puțin interesați (intenția de vot pentru această 

personalitate scăzând odată cu interesul pentru politică al respondenților), în timp ce persoanele 

deloc interesate de politică tind să îl prefere pe Traian Băsescu în proporție semnificativ mai 

ridicată decât cele interesate (probabil și drept o consecință a faptului că nefiind interesați de 

politică nu cunosc faptul că Traian Băsescu nu mai poate candida pentru un alt mandat în 

proporție mai ridicată decât alți respondenți). În cazul votului pentru partide, diferențele nu sunt 

la fel de semnificative. 

  

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de 

Președinte al României, dumneavoastră cu cine ați vota? 

Crin 

Antonescu 

Traian 

Băsescu 

Dan 

Diaconescu 

Mihai Răzvan 

Ungureanu 

Alt 

răspuns 

Cât de interesat 

aţi spune că 

sunteţi de 

politică? 

Foarte interesat 52,3% 14,0% 9,3% 8,7% 15,7% 

Oarecum interesat 44,3% 14,2% 6,8% 8,4% 26,3% 

Nu prea interesat 33,8% 18,7% 10,8% 3,6% 33,1% 

Deloc interesat 26,7% 34,3% 4,8% 1,0% 33,3% 

*Votanți 

 



 

  

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri 

parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați vota? 

ARD USL PP-DD Alt partid 

Cât de interesat 

aţi spune că 

sunteţi de 

politică? 

Foarte interesat 17,4% 68,2% 8,2% 6,2% 

Oarecum interesat 16,5% 66,1% 7,4% 10,1% 

Nu prea interesat 8,2% 59,3% 14,4% 18,0% 

Deloc interesat 11,7% 67,9% 8,6% 11,7% 

*Votanți 

 

Cine sunt votanții partidelor? 

Votanții ARD:  

Gen Vârstă Mediu de rezidență 

Masculin Feminin 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 
Urban Rural 

54% 46% 21% 32% 31% 16% 64% 36% 
 

Studii Regiunea 

Fără studii+Studii 

elementare 
Studii medii Studii superioare 

Transilvania+ 

Banat 

Sud+București+ 

Dobrogea 
Moldova 

6% 66% 28% 44% 38% 18% 

 

Votanții USL: 

Gen Vârstă Mediu de rezidență 

Masculin Feminin 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 
Urban Rural 

52% 48% 14% 31% 45% 10% 57% 43% 

 

Studii Regiunea 

Fără studii+Studii 

elementare 
Studii medii Studii superioare 

Transilvania+ 

Banat 

Sud+București+ 

Dobrogea 
Moldova 

11% 71% 19% 30% 52% 19% 

Votanții PP-DD 

Gen Vârstă Mediu de rezidență 

Masculin Feminin 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 
Urban Rural 

56% 44% 27% 19% 48% 6% 37% 63% 

 

Studii Regiunea 

Fără studii+Studii 

elementare 
Studii medii Studii superioare 

Transilvania+ 

Banat 

Sud+București+ 

Dobrogea 
Moldova 

21% 75% 4% 46% 43% 11% 

 

Femeile tind să voteze în proporție semnificativ mai ridicată cu USL decât bărbații, iar bărbații 

votează cu PP-DD în proporție mai ridicată decât femeile. Când vine vorba despre ARD, 

proporțiile sunt similare. 



 

Persoanele cu studii superioare tind să voteze în cea mai ridicată proporție cu USL și în cea mai 

scăzută proporție cu PP-DD, care este preferat de o proporție semnificativ mai ridicată din 

rândul votanților fără studii sau cu studii elementare.  

De asemenea, persoanele din mediul rural tind să voteze cu ARD în proporție mai redusă decât 

cele din mediul urban, în același timp votând cu PP-DD în proporție semnificativ mai ridicată. 

Votanții din Sudul țării preferă USL (68%) în proporție semnificativ mai mare decât cei din 

Transilvania (48%) sau Moldova (38%). ARD are cel mai mare succes în Moldova (37%), iar PP-

DD în Transilvania și Banat (15%). 

 

Cine sunt votanții personalităților politice? 

Votanții lui Crin Antonescu: 

Gen Vârstă Mediu de rezidență 

Masculin Feminin 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 
Urban Rural 

49% 51% 26% 39% 24% 11% 64% 36% 

 

Studii Regiunea 

Fără studii+Studii 

elementare 
Studii medii Studii superioare 

Transilvania+ 

Banat 

Sud+București+ 

Dobrogea 
Moldova 

14% 72% 14% 28% 58% 15% 

 

Votanții lui Traian Băsescu: 

Gen Vârstă Mediu de rezidență 

Masculin Feminin 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 
Urban Rural 

42% 58% 7% 30% 51% 12% 52% 48% 

 

Studii Regiunea 

Fără studii+Studii 

elementare 
Studii medii Studii superioare 

Transilvania+ 

Banat 

Sud+București+ 

Dobrogea 
Moldova 

9% 71% 21% 38% 47% 15% 

 

Votanții lui Dan Diaconescu: 

Gen Vârstă Mediu de rezidență 

Masculin Feminin 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 
Urban Rural 

48% 52% 28% 31% 38% 3% 17% 83% 

 

Studii Regiunea 

Fără studii+Studii 

elementare 
Studii medii Studii superioare 

Transilvania+ 

Banat 

Sud+București+ 

Dobrogea 
Moldova 

21% 78% 2% 47% 42% 12% 

 

 



 

Votanții lui Mihai Răzvan Ungureanu: 

Gen Vârstă Mediu de rezidență 

Masculin Feminin 18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 
Urban Rural 

56% 44% 17% 44% 27% 27% 46% 54% 

 

Studii Regiunea 

Fără studii+Studii 

elementare 
Studii medii Studii superioare 

Transilvania+ 

Banat 

Sud+București+ 

Dobrogea 
Moldova 

0,5% 69% 31% 56% 29% 15% 

 

Femeile îl preferă pe Crin Antonescu în proporție mai ridicată decât bărbații, în timp ce Dan 

Diaconescu este mai popular în rândul bărbaților decât al femeilor. 

Cu cât sunt mai în vârstă, cu atât respondenții l-ar alege în proporție mai mare pe Crin 

Antonescu, iar cu cât sunt mai tineri l-ar alege pe Traian Băsescu în proporție mai ridicată. Dan 

Diaconescu este cel mai popular în rândul persoanelor de vârstă medie și cel mai puțin popular 

în rândul votanților de peste 65 de ani. Mihai Răzvan Ungureanu ar fi ales drept Președinte al 

României de o proporție foarte scăzută a tinerilor (2,5%), cel mai popular fiind în rândul 

persoanelor între 36 și 50 de ani (15,2%). 

Cu cât sunt mai educați, cu atât respondenții i-ar acorda lui Crin Antonescu votul în proporție 

mai ridicată. Cu cât sunt mai puțin educați, cu atât aceștia l-ar vota în număr mai mare pe Dan 

Diaconescu (35,5% dintre persoanele fără studii sau cu studii elementare). 

Crin Antonescu are mai mult succes în mediul rural, în timp ce Dan Diaconescu are mai mult 

succes în mediul rural. Respondenții din Sudul țării l-ar vota pe Crin Antonescu în proporție 

semnificativ mai ridicatp, în timp ce Dan Diaconescu și Traian Băsescu au mai mulți susținători în 

Transilvania și Banat. În același timp, Mihai Răzvan Ungureanu este mai popular în Moldova 

decât în alte zone ale țării. 

Când vine vorba despre percepția influenței pe care oamenii obișnuiți o au asupra deciziilor 

importante care se iau, respondenții se dovedesc a fi cel mai încrezători privind abilitatea lor de 

a influența deciziile luate pentru localitatea în care trăiesc (34%), mai degrabă decât deciziile 

luate pentru întreaga țară (32%). Cu toate acestea, ei consideră că sunt mai influențați de 

deciziile care se iau la nivel central, de către guvern, președinție sau parlament (57%  - în mare 

sau foarte măsură), decât de cele luate de către primărie și consiliul local (50%). 

 

Cei mai puțin încrezători în faptul că pot influența deciziile autorităților sunt tinerii între 

18 și 35 de ani, persoanele cu studii medii și cele din mediul urban. 

 

 

 

 



 

5. Orientare politică 

Întrebați unde s-ar poziționa pe o scală de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „stânga”, iar 10 înseamnă 

„dreapta”, cei mai mulți dintre români se poziționează la centru (valorile 5 și 6 ale scalei, 31%), în 

timp ce 21%, proporții egale, se plasează la extremele scalei (1 și 2, respectiv 9 și 10).  

Media răspunsurilor date de participanții la studiu se situează mai degrabă la centru: 5,57. Circa 

22% dintre respondenți, însă, nu știu unde să se plaseze pe această scală, non-răspunsurile fiind 

trecute drept valori lipsă în efectuarea analizelor.  

După cum se observă analizând mediile obținute în cazul votanților fiecărui partid, înțelegerea 

respondenților asupra a ceea ce înseamnă „dreapta” sau „stânga” și poziționarea lor pe această 

scală pare să se reflecte în opțiunea lor politică. 

 

MEDII OBȚINUTE DE VOTANȚII FIECĂRUI PARTID SAU ALIANȚĂ 

ARD USL PP-DD PSD PNL 

7,14 5,09 5,72 4,61 5,61 

  

Din acest punct de vedere, nu se remarcă evoluții semnificative, comparativ cu datele obținute în 

2006. Cu toate acestea, scade proporția celor care nu știu să se poziționeze, de la 39% la 22%. 

Acest lucru se poate explica prin faptul că, în ultimii ani, acești termeni au fost vehiculați în mass 

media în măsură mai mare decât anterior anului 2006. 

 

  

În materie de politică, oamenii vorbesc despre “stânga“ şi 

“dreapta“. În general vorbind, unde v-aţi plasa pe o scală 

de la 1 la 10, unde 1 înseamnă „stânga”, iar 10 înseamnă 

„dreapta”? 

Stânga 
Centru-

stânga 
Centru 

Centru-

dreapta 
Dreapta 

Dacă duminica viitoare ar avea 

loc alegeri parlamentare, 

dumneavoastră cu ce partid ați 

vota? 

ARD 17,50% 3,20% 8,40% 28,60% 42,20% 

USL 27,50% 11,70% 26,10% 18,10% 16,60% 

PP-DD 17,40% 17,40% 26,70% 10,50% 27,90% 

Dacă duminica viitoare ar avea 

loc alegeri pentru funcția de 

Președinte al României, 

dumneavoastră cu cine ați vota? 

Crin Antonescu 24,6% 9,4% 32,0% 15,6% 18,4% 

Traian Băsescu 27,5% 6,3% 17,5% 27,5% 21,3% 

Dan Diaconescu 22,1% 15,6% 24,7% 7,8% 29,9% 

Mihai Răzvan Ungureanu 7,5% 
 

3,0% 35,8% 53,7% 

*Votanți 

Crearea USL a bulversat într-o anumită măsură poziționarea stânga-dreapta, deoarece este 

rezultatul unei coaliții stânga-dreapta, care a încercat să depășească printr-un demers pragmatic 

tocmai această dihotomie. În consecință, va avea doar o dominantă de stânga, majoritatea 



 

votanților ocupând centrul, dar având și o importantă componentă de dreapta și de centru 

dreapta. De asemenea, a fost testat acordul respondenților cu unele afirmații sau valori care sunt 

asociate de experți cu orientarea politică. Datele obținute sunt, per total, consistente cu 

poziționarea respondenților pe scala stânga-dreapta, cu toate că uneori se remarcă o afinitate 

pentru valori de dreapta (Libertatea este mai importantă decât egalitatea, Competiţia este bună; 

îi ajută pe oameni să muncească mai mult şi să dezvolte noi idei), iar alteori pentru valori de 

stânga (Bunăstarea poate creşte pentru toţi). 

 

Am dori să ne spuneţi părerea dvs. privind următoarele afirmaţii, dând note de la 1 la 10. 1 înseamnă că sunteţi cu totul 

de acord cu afirmaţia din stânga, iar 10 că sunteţi cu totul de acord cu afirmaţia din dreapta. 

Afirmația 1 Media Afirmația 10 

Egalitatea este mai importantă decât libertatea 7,06 Libertatea este mai importantă decât egalitatea 

Diferenţele între venituri ar trebui să fie mai mici 5,96 
Diferenţele între venituri ar trebui să fie mai mari 

pentru a încuraja efortul individual 

Proprietatea privată ar trebui să se extindă şi să se dezvolte 5,64 
Proprietatea de stat ar trebui să se extindă şi să se 

dezvolte 

Statul ar trebui să îşi asume mai multă responsabilitate 

pentru bunăstarea fiecăruia 
5,96 

Fiecare individ ar trebui să îşi asume mai multă 

responsabilitate pentru propria bunăstare 

Competiţia este bună; îi ajută pe oameni să muncească mai 

mult şi să dezvolte noi idei 
2,63 

Competiţia este un lucru rău; scoate la iveală ce e mai 

negativ în oameni 

Pe termen lung, munca aduce de regulă o viaţă mai bună 3,1 
Munca nu aduce de regulă succesul, acesta este mai 

mult o chestiune de noroc şi relaţii 

Oamenii pot să se îmbogăţească doar pe seama altora 7,74 Bunăstarea poate creşte pentru toţi 

 

6. Concluzii: 

 Per total, starea de spirit a populației poate fi descrisă prin nemulțumire,  dar și printr-un 

anumit grad de optimism când vine vorba de proiecțiile pentru viitor. 

 Votanții PP-DD și ai lui Dan Diaconescu se dovedesc a fi cei mai pesimiști și mai 

nemulțumiți. Acest lucru poate constitui o explicație pentru adoptarea unei opțiuni 

electorale „extreme”, neobișnuite. 

 Afinitatea pentru un anumit partid politic nu se asociază întotdeauna cu afinitatea pentru 

candidatul pe care acesta îl susține, apărând diferențe semnificative atunci când analizăm 

profilele votanților. 

 Cu toate că, aparent, există o anume coerență în alegerea partidului și a candidaților în 

funcție de poziționarea proprie a respondenților pe scala stânga-dreapta, nu se poate 

afirma că acesta este un criteriu primordial în opțiunea politică a respondenților.  Astfel, 

cu toate că se poziționează către dreapta, unii respondenți ar vota partide de stânga sau 

cu toate că ar vota cu un partid de stânga, ar alege un candidat de dreapta pentru 



 

funcția de Președinte al României. Așa cum reiese din tabelul de mai jos, cei mai 

constanți sunt alegătorii PP-DD, care l-ar vota în proporție de 92% pe Dan Diaconescu 

pentru funcția de Președinte al României.  

 

  

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de 

Președinte al României, dumneavoastră cu cine ați vota? 

Crin 

Antonescu 

Traian 

Băsescu 

Dan 

Diaconescu 

Mihai 

Răzvan 

Ungureanu 

Alt 

răspuns 

Dacă duminica 

viitoare ar avea loc 

alegeri parlamentare, 

dumneavoastră cu ce 

partid ați vota? 

ARD 9,2% 28,6% ,8% 49,6% 11,8% 

USL 71,1% 1,8% 
 

1,5% 25,7% 

PP-DD 1,0% 2,9% 91,3% 2,9% 1,9% 

Alt partid 26,9% 21,2% 
 

3,8% 48,1% 

 

 Votanții USL sunt cei mai mulțumiți și mai puțin critici vizavi de activitatea Guvernului, în 

timp ce votanții PDL, de regulă, sunt cei cu opinii mai puțin extreme.  

 


