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INTRODUCERE

���� Tipul sondajului: sondaj cu interviuri telefonice, asistate de calculator.

���� Volumul realizat al eşantionului: 960 interviuri la nivelul populaţiei adulte a României.

���� Tipul esantionului: stratificat, cu selecţie aleatorie a gospodăriilor şi selecţie aleatorie a  persoanelor  -
metoda “cea mai apropiată aniversare”.

���� Ponderi: au fost efectuate ponderări ale eşantionului la valorile cunoscute/reale din populaţie  pentru 
variabilele sex, vârstă, mărime localitate, regiune. 

���� Eroare statistică standard: 2,65%, la un nivel de încredere de 95%.

���� Perioada în care a fost realizat sondajul: 8 – 16 decembrie 2011.

���� Realizarea sondajului

Proiectarea, concepţia cercetării şi analiza rezultatelor, precum şi culegerea datelor au fost realizate integral 
de către Agenţia de Rating Politic, companie de consultanţă politică.

���� Sondajul a fost realizat pentru uz propriu (evaluarea stării electorale, promovare, pregătirea altor analize).

Contact: rp@ratingpolitic.ro, www.ratingpolitic.ro, ratingpolitic.wordpress.com, www.twitter.com/ratingpolitic
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Sistem politic şi alegeri

- Românii ar primii cu brațele deschide un sistem de „alegeri interne” în partide şi ar lua parte la desemnarea 
candidaţilor pentru alegeri, dacă li s-ar da posibilitatea – fără obligaţia de a fi membri de partid.

- Românii preferă într-o proporţie mai mare un sistem de două partide care alternează la putere (42,6%), spre 
deosebire de un sistem cu mai multe partide care formează coaliţii (29,9%). Nu e de neglijat numărul mare de 
persoane care doresc un sistem cu un singur partid (19,5%).

- Un număr destul de mic de români (27,5%) se considerăţi „ataşaţi” de opţiunea pentru un partid politic. 
Majoritatea votează pentru lideri politici (32%) sau pentru „teme” sau „subiecte” la care ţin (31%).
- Cei care sunt ataşaţi de un partid sunt mai interesaţi de alegeri şi e mult mai probabil să meargă la vot. Cei 
ce votează pentru „lider” sunt mai moderaţi în interesul pentru urne, iar cei ce votează pentru „temă” -
”subiect” sunt cel mai puţin interesaţi de vot.

- Majoritatea românilor (56,7%) vor ca alegerile să nu fie comasate.
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Partidele își aleg, cu ceva timp înainte de alegeri, candidați pentru 
primărie, parlament sau președinție.
Să presupunem că prin lege ați avea dreptul să mergeți să votați cine 
să fie candidatul partidului pe care îl simpatizați, ca om simplu, fără să 
fiți membru în acel partid, fără alte obligații ... candidatul ar fi astfel 
ales de oameni, nu de şefii de partd:

72,7%

16,5%

8,6%

2,2%

Aţi merge să votaţi în aceste alegeri din
partid

Nu aţi merge să votati

Nu pot aprecia

NR
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Ce sistem de partide preferați în România?

1,2%

19,5%

42,6%

29,9%

5,7%

1,1%

Să nu existe partide

Să existe un singur partid

Un sistem cu două partide mari care în
funcţie de alegeri alternează la

guvernare

Un sistem cu mai mult de trei partide
care formează diverse coaliţii la

guvernare sau în opoziţie

Nu pot aprecia

NR
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Ce sistem de partide preferați în România? - Preferinţe pe partide

Total PDL USL PPDD Nehotărâţi

Să nu existe partide 1,2% 0,0% 0,5% 0,8% 0,0%

Să existe un singur partid 19,5% 11,6% 15,5% 36,4% 20,6%

Un sistem cu două partide mari care în funcţie de 

alegeri alternează la guvernare 42,6% 51,0% 44,1% 33,1% 41,2%

Un sistem cu mai mult de trei partide care formează 

diverse coaliţii la guvernare sau în opoziţie 29,9% 32,3% 35,1% 21,5% 23,7%

Nu pot aprecia 5,7% 3,9% 4,5% 6,6% 13,4%



7

Ce sistem de partide preferați în România? - Preferinţe pe vârste

Total 18-29 ani 30-44 ani 45-59 ani peste 60 ani

Să nu existe partide 1,3% 0,0% 2,5% 1,0% 1,2%

Să existe un singur partid 19,5% 32,7% 19,8% 16,3% 17,9%

Un sistem cu două partide mari care în funcţie de 

alegeri alternează la guvernare 42,5% 37,2% 42,6% 42,4% 43,8%

Un sistem cu mai mult de trei partide care formează 

diverse coaliţii la guvernare sau în opoziţie 29,8% 23,0% 27,7% 36,5% 28,0%

Nu pot aprecia 5,7% 5,3% 5,9% 3,5% 7,8%
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Ce situaţie vă descrie cel mai bine?

27,5%

32,0%

31,0%

8,0%

1,5%

Votaţi un partid politic care vă reprezintă cel mai
bine ideile în mai multe privinţe

Nu votaţi un partid anume, Votaţi în funcţie de ce
persoane şi candidaţi vă sunt propuşi

Nu votaţi un partid anume, Votaţi pe cine susţine
ferm un anumit punct de vedere foarte important

pentru dvs.

Nu pot aprecia

NR
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Ce variantă preferaţi? 

36,1%

56,2%

6,5%

1,3%

alegerile locale şi cele parlamenetare să se
desfăşoare simultan în 2012, în aceeaşi zi, -

comasate?

alegerile să se desfăşoare separat, cele locale în
iunie, iar cele parlamentare în noiembrie, ca şi

până acum

nu pot aprecia

NR
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Ce variantă preferaţi? – preferinţe pe partide 

Total PDL USL PPDD Nehotărâţi

Alegerile locale si cele parlamenetare să 

se desfăşoare simultan în 2012, în aceeaşi 

zi, - comasate?

36,1% 72,9% 21,8% 27,3% 38,5%

Alegerile să se desfăşoare separat, cele 

locale în iunie, iar cele parlamentare în 

noiembrie, ca şi până acum

56,2% 25,2% 71,8% 66,9% 49,0%
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Vot partide

- Beneficiind încă de un sistem electoral de natură proporţională, care sprijină la nivel psihologic un sistem 
politic multi-partid (Npartide ≥ 3), partidele mici continuă să puncteze cu scoruri importante.  Astfel, deşi scena 
politică dă senzaţia că se polarizează între USL şi PDL, fragmentarea spectrului politic este prezentă şi actuală.

- Fenomenul generat de sistemul electoral – fragmentarea – este o componentă importantă a strategiilor 
partidelor mari. El arată cu acuratețe ce partide au în acest moment interesul pragmatic de a menține un 
sistem proporțional cu efecte de fragementare  – este foarte probabil cazul PDL - și care partide sunt înclinate 
să solicite un sistem electoral de tip majoritar cu efecte de polarizare – este foarte probabil cazul USL. Interesul 
partidelor pentru unul sau altul dintre sistemele propoțional sau majoritar a oscilat în ultimii ani  în funcție de 
scorul și poziția lor în sondaje, dacă erau sau nu primul sau al doilea partid mare al României la acel moment.

- Evoluţia USL de la începutul anului poate fi descrisă astfel: un recul iniţial de 3-4% după entuziasmul de 
început şi un nou recul, de „toamnă”, de 3-4% cauzat de tensiunile din PSD. În același timp PDL pare să se fi 
„blocat” într-un interval 18-20% de la începutul anului.

- USL are în acest moment un electorat mai „motivat” să meargă la vot.
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Vot pentru Parlament – cu USL. Cei „interesaţi de vot”.

- Doar cei care au spus că sunt interesaţi şi 
foarte interesaţi de alegeri: 73,6%

- 87,2% au oferit o variantă de vot.

- 2,5% nu ar vota, 10% nu sunt hotărâţi.

- 0,3% nu au oferit nici un răspuns.

53,8%

19,0%

15,5%

4,3%

2,7%

2,0%

1,2%

0,8%

0,4%

0,2%

0,1%

USL

PDL

PP

PRM

PER

UDMR

PNG

UNPR

PV

PNTCD

Altul

vot 
hotărâţi

USL 56,8%

PDL 17,1%

PP 15,3%

PRM 4,1%

PER 1,6%

UDMR 2,0%

PNG 1,3%

UNPR 0,6%

PV 0,2%

PNTCD 0,3%

Altul 0,7%

Doar cei care merg sigur
la vot. Estimare prezenţă 
la vot: 45,3%
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Vot pentru Parlament – cu USL. EVOLUŢIE.

59,4%

18,7%

12,9%

4,0%

0,0%

2,5%

0,9%

0,5%

0,0%

0,0%

1,1%

53,8%

19,0%

15,5%

4,3%

2,7%

2,0%

1,2%

0,8%

0,4%

0,2%

0,1%

USL

PDL

PP

PRM

PER

UDMR

PNG

UNPR

PV

PNTCD

Altul

Februarie 2011

Decembrie 2011
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Ce partid sau alianţă aflată la guvernare în România
(alegere între USL şi PDL):

34,7%

38,4%

40,2%

36,4%

42,6%

41,3%

40,8%

23,4%

25,8%

23,0%

25,5%

20,7%

19,8%

19,0%

20,8%

16,1%

17,6%

17,2%

15,8%

17,8%

17,0%

15,7%

13,9%

14,1%

15,7%

15,1%

15,7%

16,4%

Ce partid ...Ar avea rezultate bune în reducerea corupţiei

Ce partid ... Ar face reforme reale

Ce partid ... Ar relansa economia

Ce partid ... Ar fi responsabil cum cheltuie banii de la buget

Ce partid ... Ar știi să aplice un sistem de taxe și impozite 
sănătos pentru economie

Ce partid ... Ar fi capabil să aducă un consens național

Ce partid ... Ar aduce în funcții publice oameni gospodari

USL sau PDL Niciunul Nu ştiu ***Diferenţa până la 100%=„alt partid”



15

Lideri politici

- Crin Antonescu şi Mugur Isărescu sunt liderii de piaţă politică şi se prefigurează ca principali actori ai 
confruntării prezidenţiale din 2014.
- Sorin Oprescu, Călin Popescu Tăriceanu şi Victor Ponta au de asemenea resurse de încredere ridicate dintre 
liderii opoziţiei.

- PDL, partidul aflat la putere, are un trio Blaga-Stolojan-Macovei, cu resurse importante de încredere, dar care 
nu se află în prim planul imaginii publice a PDL. Aceşti lideri reprezintă mai degrabă o „rezervă” de imagine, 
de luat în seamă pentru viitor.

- Dan Diaconescu are în continuare un culoar larg de credibilitate pe care acţionează.
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Notorietate lideri politici.

99,9%

99,9%

99,9%

99,8%

99,6%

99,6%

99,3%

99,1%

98,5%

98,4%

98,2%

98,1%

97,5%

95,6%

80,8%

Adrian Năstase

Traian Băsescu

Emil Boc

Mircea Geoană

Crin Antonescu

Dan Diaconescu

Corneliu Vadim Tudor

Călin Popescu Tăriceanu

Theodor Stolojan

Victor Ponta

Sorin Oprescu

Mugur Isărescu

Monica Macovei

Vasile Blaga

Cristian Diaconescu
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Încredere lideri politici – „mai degrabă încredere”.

60,6%

47,6%

40,9%

36,8%

35,5%

29,1%

27,6%

27,0%

26,7%

24,3%

23,5%

22,9%

21,7%

18,9%

17,3%

Mugur Isărescu

Crin Antonescu

Sorin Oprescu

Călin Popescu Tăriceanu

Victor Ponta

Theodor Stolojan

Vasile Blaga

Monica Macovei

Dan Diaconescu

Adrian Năstase

Cristian Diaconescu

Corneliu Vadim Tudor

Mircea Geoană

Traian Băsescu

Emil Boc

Respondenţii au fost întrebaţi, spre deosebire de 
alte studii care sunt publicate, dacă tind mai 
degrabă să aibă sau să nu aibă încedere în X. 
Rezultatele au o conotaţie uşor diferită.

Alte studii obişnuiesc să întrebe: „Câtă 
încredere aveţi în X – foarte, multă, puţină, 
foarte puţină, deloc?”, nuanţând grade de 
încredere.
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Vot preşedinte – cei interesaţi de vot (listă închisă).

- Doar cei care au spus că sunt 
interesaţi şi foarte interesaţi de alegeri: 
73,6%

- 89,7% au oferit o variantă de vot.

- 3,4% nu ar vota, 6,7% nu sunt hotărâţi.

- 0,2% nu au oferit nici un răspuns.

33,7%

25,1%

14,5%

7,1%

5,6%

4,9%

4,1%

2,5%

2,5%

Crin Antonescu

Mugur Isărescu

Dan Diaconescu

Mircea Geoană

Theodor Stolojan

Corneliu Vadim Tudor

Cristian Diaconescu

Gigi Becali

Altul

vot 
hotărâţi

Doar cei care merg sigur
la vot. Estimare prezenţă 
la vot: 45,3%

Crin Antonescu 36,3%

Mugur Isărescu 22,7%

Dan Diaconescu 15,2%

Mircea Geoană 6,3%

Corneliu Vadim Tudor 5,4%

Theodor Stolojan 4,6%

Cristian Diaconescu 4,4%

Gigi Becali 2,8%

Altul 2,3%



19

Care considerați că ar fi candidatul cu cele mai mari șanse 
pentru alegerile prezidențiale din partea PDL?

18,9%

14,9%

9,7%

9,1%

6,0%

3,7%

1,5%

4,0%

26,6%

5,6%

Vasile Blaga

Theodor Stolojan

Elena Udrea

Cristian Diaconescu

Emil Boc

Monica Macovei

Theodor Baconschi

Altul

Nu stiu

NR
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Care considerați că ar fi candidatul cu cele mai mari șanse pentru 
alegerile prezidențiale din partea PDL? – Preferinţa pe partide

Total PDL USL PPDD Nehotărâţi

Vasile Blaga 18,9% 21,8% 20,8% 15,8% 17,3%

Theodor Stolojan 14,9% 17,3% 14,5% 14,2% 12,2%

Elena Udrea 9,7% 9,0% 10,0% 7,5% 7,1%

Cristian Diaconescu 9,1% 10,3% 9,3% 13,3% 7,1%

Emil Boc 6,0% 11,5% 4,5% 3,3% 5,1%

Nu stiu 26,9% 14,7% 26,0% 35,0% 36,7%
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Dar care considerați că ar fi candidatul cu cele mai mari șanse 
pentru alegerile prezidențiale din partea USL, adică PSD+PNL+PC?

39,6%

14,2%

9,9%

6,3%

4,7%

3,6%

2,1%

17,3%

2,2%

Crin Antonescu

Victor Ponta

Călin Popescu
Tăriceanu

Adrian Năstase

Mircea Geoană

Alexandru Athanasiu

Altul

Nu ştiu

NR
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Dar care considerați că ar fi candidatul cu cele mai mari șanse pentru 
alegerile prezidențiale din partea USL? - Preferinţa pe partide

Total PDL USL PPDD Nehotărâţi

Crin Antonescu 39,6% 23,2% 58,5% 24,8% 27,8%

Victor Ponta 14,2% 16,1% 13,5% 12,4% 14,4%

Călin Popescu Tăriceanu 9,9% 14,8% 8,0% 14,0% 4,1%

Adrian Năstase 6,3% 5,8% 7,3% 3,3% 5,2%

Nu ştiu 17,3% 22,6% 6,8% 24,8% 33,0%
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Agendă publică

- Atât ideea unui partid nou cât şi „suspendarea” lui Traian Băsescu scad în interesul public faţă de începutul 
anului, deşi românii în majoritatea lor (>50%) le susţin în continuare.

- La nivelul temelor de orientare ideologică obsevăm că subiectul „taxării progresive”, pe fondul costurilor 
sociale ale „crizei”, capătă o susţinere covârşitoare în populaţia României. Deşi a fost mereu tratat de către 
clasa politică drept un subiect „contabil”, de „macro-economie”, faţă de care populaţia nu poate avea 
puncte de vedere relevante, mobilizatoare, cu excepţia campaniei din 2004  - „cota unică” - subiectul taxării 
pare a fi o resursă de campanie majoră neexploatată.

- La fel, dorinţa pentru un nivel scăzut al taxării pentru afaceri este un semnal puternic pentru felul în care a 
fost şi este gestionată criza economică din România, în defavoarea mediului economic. Totodată este un 
semnal pentru priorităţile pe care partidele le pot avea în an electoral.

- Subiectele legate de Biserică şi avort, deşi subiecte extrem de incitante şi cu potenţial polarizator în 
societate, sunt la fel de neabordate în dezbatarea politică, fiind mai degrabă „tabuuri” politice. Ele totuşi par 
a diviza profund societatea. Cu toate acestea nicio platformă politică nu are până azi curajul de a aduce în 
prim plan aceste subiecte.

- Preferinţa pentru „un loc de muncă prost plătit dar sigur” devenită majoritară în 2011 (55,7%) este un bun 
indicator al temerilor sociale şi economice pe care le experimentează românii în prezent. În perioada de 
creştere economică, 2004-2008, preferinţa pentru câştig mare asociat cu „riscul” pierderii locului de muncă 
era atunci majoritară.
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Agendă. Teme de oportunitate şi de risc politic.

Cei care spun că sunt: „Mai degrabă de acord cu afirmaţiile”.

57,2%

65,9%

52,9%

53,2%

Un partid cu totul nou în România ar schimba
lucrurile în bine pentru oameni

Traian Băsescu trebuie suspendat din funcţia
de preşedinte al României cât mai repede

Februarie 2011 Decembrie 2011
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Agendă. Teme de orientare ideologică.

Vă rog să îmi spuneţi ce variantă preferaţi?

Să fie un singur impozit pe venit unic şi egal pentru toți 9,8%
Să fie un impozit progresiv pe venit, mai mic pentru săraci, mai mare pentru bogați 86,7%
Nehotărât 2,1%

Avortul să fie permis prin lege 54,4%
Avortul să fie interzis sau limitat prin lege 33,8%
Nehotărât 7,1%

Statul să dea bani pentru Biserică 52,0%
Statul să nu dea bani pentru Biserică 41,9%
Nehotărât 3,8%

Anumite droguri, considerate mai uşoare, ar trebui legalizate 4,8%
Nici un drog nu trebuie legalizat 93,3%
Nehotărât 0,8%

Statul ar trebui să scadă taxele ca să permită dezvoltarea afacerilor 74,2%
Statul ar trebui să crească taxele ca să poată oferi asistenţă socială 13,8%
Nehotărât 6,6%

Ați prefera un loc muncă mai prost plătit la stat, dar mai sigur 55,7%
Ați prefera un loc de muncă mai bine plătit în privat, dar mai nesigur 32,4%
Nehotărât 7,2%
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Agendă. Subiectul Roşia Montană.

Exploatarea de aur cu cianuri de la Roşia Montană este, după 
părerea dvs ...?

34,3%

44,9%

19,3%

1,6%

Un pericol pentru România

Un beneficiu pentru România

Nu pot aprecia

NR
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Exploatarea de aur cu cianuri de la Roşia Montană este, după părerea 
dvs ...? – Preferinţe pe partide

Total PDL USL PPDD Nehotărâţi

Un pericol pentru România 34,3% 29,9% 36,0% 29,2% 33,3%

Un beneficiu pentru România 44,9% 53,2% 44,3% 49,2% 29,2%

Nu pot aprecia 19,3% 15,6% 18,5% 19,2% 34,4%
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Exploatarea de aur cu cianuri de la Roşia Montană este, după părerea 
dvs ...? – Preferinţe pe vârste

Total 18-29 ani 30-44 ani 45-59 ani peste 60 ani

Un pericol pentru România 34,3% 37,7% 29,9% 35,5% 34,4%

Un beneficiu pentru România 44,9% 54,4% 40,3% 43,6% 46,0%

Nu pot aprecia 19,3% 7,9% 28,9% 18,1% 18,2%
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Agenda publică – teme sociale
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Şoferii care fac accidente de maşină mortale din vina lor ar trebui 
să rămână fără carnet pe viaţă?

83,5%

10,2%

5,9%

0,3%

Da

Nu

Nu ştiu

NR
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Dvs. credeţi că în România se va produce un cutremur puternic în 
următorii 2 ani?

12,2%

45,1%

15,5%

26,9%

0,4%

Da

Nu

Nu e posibil să anticipezi cutremure

Nu pot aprecia, nu ştiu

NR
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Aţi făcut cumpărături de pe internet în ultima lună de zile?

Din total populaţie adultă, nu doar urban şi nu doar 18-60 ani.

9,5%

90,4%

0,1%

Da

Nu

NR
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Aţi făcut cumpărături de pe internet în ultima lună de zile?

Doar urban şi doar 18-60 ani.

19,2%

80,8%

Da

Nu
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Aţi făcut cumpărături de pe internet în ultima lună de zile?

Doar urban şi doar 18-45 ani.

27,3%

72,7%

Da

Nu



Sfârşit.

Vă mulţumim.


