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METODOLOGIE 

Volumul  

eșantionului: 
1.229 subiecți 18+ 

Tipul eșantionului: Multi-stratificat, probabilist 

Metoda: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) 

Perioadă de  

desfășurare: 
9 aprilie 2013 

Reprezentativitate: Eroare maximă tolerată ± 2,9%  



I. Percepții generale 

privind climatul 

politic din România 

Raport de cercetare 



Credeți că în România lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?  

Direcția este 
bună 21% 

Direcția este 
greșită 75% 

Nu știu 3% Nu răspund 
1% 



Care este partidul de stânga cel mai important din România, în opinia dumneavoastră?  

37% 

7% 

5% 

5% 

1% 

1% 

1% 

6% 

36% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40%

PSD

PDL

USL

PNL

PP-DD

UDMR

Alt partid

Nici un partid

Nu știu 

Nu răspund

Întrebare deschisă 



Care este partidul de dreapta cel mai important din România, în opinia dumneavoastră?  

23% 

18% 

8% 

4% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

6% 

34% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40%

PNL

PDL

PSD

USL

PRM

UDMR

PP-DD

PNTCD

Alt partid

Nici un partid

Nu știu 

Nu răspund

Întrebare deschisă 



Credeți că este nevoie de noi partide politice de stânga, în afara celor existente?  

Da 32% Nu 62% 

Nu știu 5% Nu răspund 
1% 



Credeți că este nevoie de noi partide politice de dreapta, în afara celor existente?  

Da 37% 
Nu 59% 

Nu știu 4% 



Credeți că este nevoie de noi partide de centru, în afara celor existente?  

Da 42% Nu 52% 

Nu știu 6% 



Credeți că fundațiile sau asociațiile civice pot reprezenta interesele comunităților mai 

bine, mai rău sau la fel ca partidele?  

41% 

12% 

38% 

8% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Mai bine

Mai rău

La fel

Nu știu 

Nu răspund



Sunteți înscris în vreo asociație civică sau într-o fundație?  

Da 4% 

Nu 95% 

Nu răspund 
1% 



Ați fost vreodată înscris în vreo asociație civică sau fundație?  

Da 6% 

Nu 94% 



Ați fost membru al FSN, înainte de a se transforma în partid?  

Da 5% 

Nu 91% 

Nu era cazul (eram 
prea tânăr, nu eram 

născut) 4% 



Ați fost membru al PCR?  

Da 26% 

Nu 68% 

Nu era cazul (eram 
prea tânăr, nu eram 

născut) 6% 



Ați fost UTC-ist sau pionier?  

Da 79% 

Nu 16% 

Nu era cazul (eram 
prea tânăr, nu eram 

născut) 5% 



Aveți amintiri plăcute sau neplăcute din acea perioadă?  

67% 

16% 

8% 

7% 

2% 

0% 20% 40% 60% 80%

Mai degrabă plăcute

Mai degrabă neplăcute

Nici plăcute, nici neplăcute

Nu e cazul

Nu răspund



Mai păstrați vreun obiect care vă amintește de perioada respectivă?  

Da 34% 

Nu 64% 

Nu răspund 2% 



Considerați necesară apariția unui nou partid politic în România?  

Da, este 
necesară 39% 

Nu este 
necesară 59% 

Nu știu 2% 



De ce doctrină considerați că ar trebui să fie un nou partid politic, de stânga, de centru 
sau de dreapta?  

De stânga 
21% 

De dreapta 
31% 

De centru 
22% 

Nu știu 16% 

Nu răspund 
10% 



PERCEPTIA  PUBLICA  SI  
ACCEPTABILITATEA 

FUNDATIEI MISCAREA POPULARA 



Ați auzit de înființarea Fundației Mișcarea Populară?  

Da 61% 

Nu 39% 



Ce părere aveți despre ideea înființării Fundației Mișcarea Populară?  

6% 

33% 

25% 

21% 

7% 

8% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

Foarte bună

Bună

Proastă

Foarte proastă

Nu îl/o cunosc

Nu răspund



Ați vota la viitoarele alegeri Mișcarea Populară, dacă se transformă în partid politic?  

Da 28% 

Nu 58% 

Nu știu 12% Nu răspund 
2% 

Indice de acceptabilitate. Nu indica intentie 
de vot 



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați 

vota, daca Miscarea Populara ar participa la alegeri ca și partid politic?  

13% 

57% 

3% 

3% 

1% 

9% 

9% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

PDL

USL

UDMR

PRM

PNG

Mișcarea Populară 

PP-DD

Alt partid

Intrebarea a sondat o situatie ipotetică privind o posibila 
transformare a Miscarii Populare  in partid politic 

 



De ce doctrină credeți că este Mișcarea Populară, de stânga, de dreapta sau de centru?  

De stânga 
14% 

De dreapta 
23% 

De centru 
26% 

Nu știu 31% 

Nu răspund 
6% 



Ați vota Partidul Mișcarea Populară în cazul în care Traian Băsescu ar face parte din el? 

Da 21% 

Nu 73% 

Nu știu 5% Nu răspund 
1% 



Credeți că Mișcarea Populară este o inițiativă originală sau o consecință a disputelor din 

cadrul PDL?  

9% 

70% 

3% 

16% 

1% 

0% 20% 40% 60% 80%

O inițiativă originală 

O consecință a disputelor din 
cadrul PDL 

Nici una, nici alta 

Nu știu 

Nu răspund



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați 

vota?  

19% 

59% 

3% 

3% 

1% 

9% 

6% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

PDL

USL

UDMR

PRM

PNG

PP-DD

Alt partid



Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, dumneavoastră cu ce 

personalitate politică ați vota?  

33% 

18% 

14% 

6% 

6% 

4% 

3% 

3% 

2% 

2% 

2% 

2% 

2% 

1% 

2% 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
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Vadim Tudor

Mircea Geoană

Klaus Johannis

Călin Popescu Tăriceanu

Sorin Oprescu

Gigi Becali

Adrian Năstase

Cristian Diaconescu

Emil Boc

Altcineva

Întrebare deschisă 



  

INTENTII  DE  VOT 
ȘI ATITUDINI 



Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?  
[Toți politicienii sunt la fel, dincolo de stânga sau dreapta] 

Acord 66% 

Dezacord 
31% 

Nu știu/Nu 
răspund 2% 

Nu răspund 
1% 



Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?  
[Ar trebui să nu mai votăm, votul nostru nu contează] 

Acord 38% 

Dezacord 
60% 

Nu știu/Nu 
răspund 2% 



Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?  
[Am o speranță în politicienii din tânăra generație] 

Acord 79% 

Dezacord 
19% 

Nu știu/Nu 
răspund 2% 



Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?  
[Unii politicieni sunt competenți, dar nu sunt lăsați de ceilalți să facă ce trebuie] 

Acord 87% 

Dezacord 11% 

Nu știu/Nu 
răspund 2% 



Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?  
[Înainte de 1989 politicienii erau mai competenți] 

Acord 56% 
Dezacord 

34% 

Nu știu/Nu 
răspund 10% 



Sunteţi de acord sau nu cu următoarele afirmaţii?  
[Am votat în ultimii 20 de ani și partide de stânga, și partide de dreapta] 

Acord 72% 

Dezacord 
25% 

Nu știu/Nu 
răspund 3% 



Dumneavoastră lucrați în acest moment? 

Da 41% 
Nu 59% 



Lucrați în sistemul public, în sistemul privat sau pe cont propriu? 

sistemul 
public 42% 

sistemul 
privat 46% 

pe cont propriu 
11% 

Nu răspund 
1% 



Care este principala formă de venit a dumneavoastră?  

30% 

39% 

2% 

6% 

5% 

1% 

15% 

1% 

1% 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Pensie

Salariu

Ajutor de șomaj 

Alte prestații sociale (alocații, pensii 
de urmaș, ajutor de șomaj etc.) 

Venituri din activități agricole 

Venituri provenite din închirierea unor 
proprietăți 

Fără Venit

Altă sursă

Nu răspund



Ați spune că sunteți în căutarea unui loc de muncă în acest moment? 

Da 37% 
Nu 62% 

Nu răspund 1% 



II. Profilul celor care 

doresc un nou partid 

politic 



Profil NOU PARTID POLITIC – distribuții după variabile socio-demografice 

38% 

41% 

Masculin

Feminin

Dintre cei de gen… consideră necesară 
apariția unui nou partid politic…  

40% 

39% 

Urban

Rural

Dintre cei din mediul… consideră necesară 
apariția unui nou partid politic…  

36% 

41% 

43% 

Transilvania+Banat

Sud+București+ 
Dobrogea 

Moldova

Dintre cei din regiunea… consideră 
necesară apariția unui nou partid politic…  

42% 

39% 

41% 

35% 

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

Peste 65 de
ani

Dintre cei cu vârsta de… consideră necesară 
apariția unui nou partid politic…  

51% 

38% 

37% 

Studii
elementare

Studii medii

Studii
superioare

Dintre cei cu studii… consideră necesară 
apariția unui nou partid politic…  



Profil NOU PARTID POLITIC – distribuții după variabile socio-politice 

40% 

41% 

41% 

42% 

43% 

41% 

 „Toți politicienii sunt la fel, dincolo de stânga sau 
dreapta” 

 „Ar trebui să nu mai votăm, votul nostru nu 
contează”   

 „Am o speranță în politicienii din tânăra generație”   

 „Unii politicieni sunt competenți, dar nu sunt lăsați de 
ceilalți să facă ce trebuie”   

 „Înainte de 1989 politicienii erau mai competenți”   

 „Am votat în ultimii 20 de ani și partide de stânga, și 
partide de dreapta”  

Dintre cei care sunt de acord cu afirmația… consideră necesară apariția unui nou partid 
politic…  



Profil NOU PARTID POLITIC – distribuții după variabile socio-ocupaționale 

37% 

41% 

Lucrează în acest
moment

Nu lucrează în acest
moment

Dintre cei care… consideră necesară apariția 
unui nou partid politic…  

41% 

35% 

36% 

În sistemul public

În sistemul privat

Pe cont propriu

Dintre cei care lucrează… consideră 
necesară apariția unui nou partid politic…  

42% 

38% 

Sunt în căutarea unui loc
de muncă

Nu sunt în căutarea unui
loc de muncă

Dintre cei care… consideră necesară apariția 
unui nou partid politic…  



Profil NOU PARTID POLITIC – distribuții după votul politic 

47% 

28% 

28% 

34% 

54% 

52% 

PDL

USL

UDMR

PRM

PP-DD

Alt partid

Dintre cei care votează cu… consideră necesară 
apariția unui nou partid politic…  



Profil NOU PARTID POLITIC – distribuții după percepția perioadei de dinainte de 1989 

45% 

39% 

Au fost membri ai FSN, înainte de
a se transforma în partid

Nu au fost membri ai FSN, înainte
de a se transforma în partid

Dintre cei care… consideră necesară apariția 
unui nou partid politic…  

41% 

39% 

Au fost membri ai PCR

Nu au fost membri ai
PCR

Dintre cei care… consideră necesară apariția 
unui nou partid politic…  

40% 

35% 

Au fost uteciști sau pionieri 

Nu au fost uteciști sau pionieri 

Dintre cei care… consideră necesară apariția 
unui nou partid politic…  



Profil NOU PARTID POLITIC – distribuții după percepția perioadei de dinainte de 1989 și 

după orientarea politică 

39% 

46% 

Mai degrabă plăcute

Mai degrabă neplăcute

Dintre cei care au amintiri… consideră necesară 
apariția unui nou partid politic…  

39% 

45% 

50% 

Ar vota un partid de stânga

Ar vota un partid de dreapta

Ar vota un partid de centru

Dintre cei care… consideră necesară 
apariția unui nou partid politic…  

31% 

38% 

40% 

45% 

De stânga

De dreapta

De centru

Nu mă regăsesc în nici o
orientare

Dintre cei care consideră că au o orientare 
ideologică… consideră necesară apariția unui 

nou partid politic…  



III. Profil socio-demografic 

privind  acceptabilitatea 

publica a  Fundatiei Mișcarea 

Populară 



Profil Mișcarea Populară – distribuții după variabile socio-demografice 

67% 

55% 

Masculin

Feminin

Dintre cei de gen… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

27% 

31% 

Masculin

Feminin

Dintre cei de gen… ar vota Mișcarea 
Populară…  

67% 

54% 

Urban

Rural

Dintre cei din mediul… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

24% 

34% 

Urban

Rural

Dintre cei din mediul… ar vota 
Mișcarea Populară…  

62% 

60% 

59% 

Transilvania+Banat

Sud+București+ 
Dobrogea 

Moldova

Dintre cei din regiunea… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

32% 

25% 

31% 

Transilvania+Banat

Sud+București+ 
Dobrogea 

Moldova

Dintre cei din regiunea… ar vota 
Mișcarea Populară…  



Profil Mișcarea Populară – distribuții după variabile socio-demografice 

32% 

58% 

72% 

85% 

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

Peste 65 de
ani

Dintre cei cu vârsta de… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

41% 

24% 

32% 

22% 

18 - 35 ani

36 - 50 ani

51 - 65 ani

Peste 65 de
ani

Dintre cei cu vârsta de… ar vota 
Mișcarea Populară…  

43% 

58% 

79% 

Studii
elementare

Studii medii

Studii
superioare

Dintre cei cu studii… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

49% 

30% 

17% 

Studii
elementare

Studii medii

Studii
superioare

Dintre cei cu studii… ar vota 
Mișcarea Populară…  



Profil Mișcarea Populară – distribuții după variabile socio-politice 

58% 

55% 

61% 

61% 

55% 

57% 

 „Toți politicienii sunt la fel, dincolo de stânga sau 
dreapta” 

 „Ar trebui să nu mai votăm, votul nostru nu 
contează”   

 „Am o speranță în politicienii din tânăra generație”   

 „Unii politicieni sunt competenți, dar nu sunt lăsați de 
ceilalți să facă ce trebuie”   

 „Înainte de 1989 politicienii erau mai competenți”   

 „Am votat în ultimii 20 de ani și partide de stânga, și 
partide de dreapta”  

Dintre cei care sunt de acord cu afirmația… au auzit de Mișcarea Populară…  

26% 

28% 

33% 

31% 

34% 

30% 

 „Toți politicienii sunt la fel, dincolo de stânga sau 
dreapta” 

 „Ar trebui să nu mai votăm, votul nostru nu contează”   

 „Am o speranță în politicienii din tânăra generație”   

 „Unii politicieni sunt competenți, dar nu sunt lăsați de 
ceilalți să facă ce trebuie”   

 „Înainte de 1989 politicienii erau mai competenți”   

 „Am votat în ultimii 20 de ani și partide de stânga, și 
partide de dreapta”  

Dintre cei care sunt de acord cu afirmația… ar vota Mișcarea Populară…  



Profil Mișcarea Populară – distribuții după variabile socio-ocupaționale 

63% 

59% 

Lucrează în acest
moment

Nu lucrează în acest
moment

Dintre cei care… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

22% 

33% 

Lucrează în acest
moment

Nu lucrează în acest
moment

Dintre cei care… ar vota Mișcarea 
Populară…  

68% 

64% 

37% 

În sistemul public

În sistemul privat

Pe cont propriu

Dintre cei care lucrează… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

20% 

25% 

5% 

În sistemul public

În sistemul privat

Pe cont propriu

Dintre cei care lucrează… ar vota 
Mișcarea Populară…  

52% 

66% 

Sunt în căutarea unui loc
de muncă

Nu sunt în căutarea unui
loc de muncă

Dintre cei care… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

34% 

26% 

Sunt în căutarea unui
loc de muncă

Nu sunt în căutarea unui
loc de muncă

Dintre cei care… ar vota Mișcarea 
Populară…  



Profil Mișcarea Populară – distribuții după votul politic 

56% 

70% 

25% 

69% 

48% 

72% 

PDL

USL

UDMR

PRM

PP-DD

Alt partid

Dintre cei care votează cu… au auzit de 
Mișcarea Populară…  

52% 

14% 

56% 

27% 

74% 

32% 

PDL

USL

UDMR

PRM

PP-DD

Alt partid

Dintre cei care votează cu… ar vota 
Mișcarea Populară…  



Profil Mișcarea Populară – distribuții după percepția perioadei de dinainte de 1989 

72% 

62% 

Au fost membri ai FSN, înainte de a
se transforma în partid

Nu u fost membri ai FSN, înainte de a
se transforma în partid

Dintre cei care… au auzit de Mișcarea 
Populară…  

28% 

27% 

Au fost membri ai FSN, înainte de a
se transforma în partid

Nu u fost membri ai FSN, înainte de a
se transforma în partid

Dintre cei care… ar vota Mișcarea 
Populară…  

74% 

58% 

Au fost membri ai PCR

Nu au fost membri ai
PCR

Dintre cei care… au auzit de Mișcarea 
Populară…  

30% 

27% 

Au fost membri ai PCR

Nu au fost membri ai PCR

Dintre cei care… ar vota Mișcarea 
Populară…  

66% 

46% 

Au fost uteciști sau pionieri 

Nu au fost uteciști sau pionieri 

Dintre cei care… au auzit de Mișcarea 
Populară…  

27% 

31% 

Au fost uteciști sau pionieri 

Nu au fost uteciști sau 
pionieri 

Dintre cei care… ar vota Mișcarea 
Populară…  



Profil Mișcarea Populară – distribuții după percepția perioadei de dinainte de 1989 și 

după orientarea politică 

59% 

72% 

Mai degrabă plăcute

Mai degrabă neplăcute

Dintre cei care au amintiri… din perioada de 
dinainte de 1989, au auzit de Mișcarea 

Populară…  

30% 

28% 

Mai degrabă plăcute

Mai degrabă neplăcute

Dintre cei care au amintiri… din perioada de 
dinainte de 1989, ar vota Mișcarea Populară…  

62% 

58% 

60% 

Ar vota un partid de stânga

Ar vota un partid de dreapta

Ar vota un partid de centru

Dintre cei care… au auzit de Mișcarea 
Populară…  

29% 

33% 

39% 

Ar vota un partid de
stânga

Ar vota un partid de
dreapta

Ar vota un partid de centru

Dintre cei care... ar vota Mișcarea 
Populară…  


