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• Studiul de faţă a fost realizat de INSOMAR în perioada 26 martie – 05 aprilie 2009;

• Cercetarea a fost realizată folosind tehnica sondajului de opinie, pe bază de chestionar 

administrat la domiciliul persoanelor intervievate;

• Volumul eşantionului a fost de 2430 de persoane, fiind reprezentativ pentru populaţia 

României cu vârsta peste 18 ani;

• Interviurile au fost realizate în 74 de localităţi urbane şi 78 de localităţi rurale din 40 de judeţe 

şi în Municipiul Bucureşti;

•  Eroarea maximă admisă pentru rezultatele obţinute, garantată cu o probabilitate de 95%, este 

de 2%.
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1. Alegerile

• Interesul populaţiei faţă de politică este relativ ridicat. Trei sferturi (73%) din populaţie a urmărit cel puţin o 

dezbatere a problemelor politice la televiziune şi 61% au urmărit mai mult de una.

• Pentru populaţia României cele mai importante alegeri sunt cele locale şi prezidenţiale, în care populaţia alege dintre 

personalităţi bine cunoscute şi le consideră direct responsabile pentru viaţa lor.

• Deşi peste 70% din populaţia cu drept de vot apreciază alegerile locale şi prezidenţiale drept „foarte importante” şi 

„importante”, din experienţa alegerilor anterioare se ştie că peste un sfert dintre aceştia nu se prezintă la vot. 

• Alegerile pentru Parlamentul European sunt considerate ca fiind cele mai puţin importante, iar 56% din populaţie are 

deja stabilite intenţiile de vot pentru acest scrutin.

• În condiţiile în care între un sfert şi o treime dintre aceşti alegători nu se vor prezenta la urne, rezultatele votului la 

europarlamentare ar putea fi diferite de rezultatele sondajului. În acest sens INSOMAR avertizează că intenţiile de vot

ale subiecţilor înregistrate de cercetare NU reprezintă o prognoză cu privire la rezultatul scrutinului din 7 iunie. 

CE NE SPUN REZULTATELE CERCETĂRII
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• Încrederea populaţiei în personalităţile politice este în scădere rapidă după numai două luni de la intrarea în 

funcţiune a coaliţiei de guvernare şi a guvernului Emil Boc. 

• Formarea unei noi majorităţi guvernamentale şi a unui nou guvern după alegerile din 2008 a condus la creşterea 

încrederii populaţiei în principalii actori ai noii puteri: Preşedintele Traian Băsescu, Primul Ministru Emil Boc şi 

Preşedintele PSD Mircea Geoană. 

• Creşterea încrederii populaţiei în noii guvernanţi a avut loc de fiecare dată după alegeri, iar până în 2009, încrederea 

s‐a menţinut ridicată vreme de 6 luni sau mai mult. Guvernarea actuală este prima în care încrederea populaţiei a 

început să scadă încă din a doua lună de după instalare. 

• Majoritatea populaţiei (53,2%) consideră că România se îndreaptă într‐o direcţie greşită şi mai puţin de un sfert 

(23%) consideră că România se îndreaptă în direcţia bună. Această opinie a populaţiei explică scăderea rapidă a 

încrederii în guvernanţi. 

• Ritmul de scădere a încrederii populaţiei în noua guvernare este foarte ridicat. Cu excepţia lui Mircea Geoană şi a lui

Emil Boc, care au pornit de la nivele de încredere scăzute, toţi ceilalţi actori politici au coborât sub nivelul la care se 

aflau după alegerile locale din 2008. 

2. Încrederea în personalităţile politice
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• Cea mai rapidă pierdere de încredere a populaţiei a înregistrat‐o premierul Emil Boc care, în doar două luni de zile, a 

pierdut aproape jumătate (44%) din încrederea câştigată cu prilejul desemnării în funcţie. 

• Deoarece culegerea datelor a avut loc exact în perioada ce a urmat victoriei lui Crin Antonescu la Congresul PNL, 

nivelul de încredere al populaţiei în acesta va trebui confirmat de cercetări ulterioare.

2. Încrederea în personalităţile politice
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• Majoritatea zdrobitoare a populaţiei (peste 80%) consideră că România se află în criză, iar această criză înrăutăţeşte 

situaţia economică generală a ţării şi, mai ales, piaţa forţei de muncă în raport cu anul trecut.

• Mai mult de jumătate din subiecţi (55,2) declară că situaţia financiară a familiei lor s‐a înrăutăţit în acest an, faţă de 

anul trecut.

• Criza se răsfrînge şi asupra percepţiei sociale asupra stării de sănătate, respectiv o treime (34%) dintre subiecţi 

declară că aceasta s‐a înrăutăţit în acest an, faţă de anul trecut. 

• Evoluţia crizei induce pesimism social la mai mult de jumătate din populaţie în legătură cu starea generală a 

economiei (despre care anticipează o înrăutăţire în viitoarele trei luni!), în timp ce manifestă ceva mai mult optimism 

faţă de viitorul personal şi al familiei (mai puţin de o treime din populaţie apreciază că situaţia familiei sau cea 

personală se vor înrăutăţi în următoarele trei luni). 

• Principalul instrument al guvernării pentru combaterea crizei este acordul cu FMI, care a fost puternic mediatizat şi

dezbătut. În opinia populaţiei, principalul artizan al încheierii acordului cu FMI este preşedintele Traian Băsescu. 

3. Criza şi programul anti‐criză
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• Nu există o atitudine generală cu privire la oportunitatea acordului cu FMI. O parte importantă a populaţiei îl

consideră benefic (41%), o parte îl consideră păgubos (32%) şi o parte (28%) este în expectativă. 

• Există un dezacord total între aşteptările populaţiei cu privire la utilizarea fondurilor obţinute din acordul de 

împrumut cu FMI şi prevederile acordului (politicile guvernării). În vreme ce circa 80% din populaţie consideră că 

aceste fonduri ar trebui utilizate, în ordine, pentru crearea de noi locuri de muncă, creşterea salariilor şi a pensiilor şi 

investiţii în agricultură, fondurile vor fi în realitate utilizate în cea mai mare parte pentru susţinerea cursului de schimb 

şi finanţarea deficitului bugetar. În paralel, condiţiile acordului impun politici guvernamentale de austeritate cu efecte 

îndreptate direct împotriva asteptărilor populaţiei. 

• Această diferenţă între politicile guvernării şi aşteptările populaţiei poate influenţa semnificativ atitudinea populaţiei 

faţă de guvernare în perioada următoare. 

3. Criza şi programul anti‐criză
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Cât de importante sunt pentru dvs. …? 

26%

26%

18%

18%

14%

10%

9%

9%

41%

48%

49%

49%

15%

14%

22%

23%

Alegerile pentru 
Parlamentul European

Alegerile parlamentare

Alegerile prezidenţiale

Alegerile locale

puţin importante deloc importante importante foarte importante

4%

2%

2%

2%

NS/NR

www.insomar.ro
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Dacă veţi merge la vot pentru Parlamentul European, în iunie, cu  ce partid sau
candidat veţi vota?

450 18.5 33. 31 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   33%

412 17.0 30. 51 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   31%

209 8.6 15. 51 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   15%

88 3.6 6.5 ÆÈÈÈÈÈÈÈ   7%

79 3.3 5.9 ÆÈÈÈÈÈÈ   6%

73 3.0 5.4 ÆÈÈÈÈÈ   5%

21 .9 1.62 ÆÈÈ   2%

18 .7 1.32 ÆÈ   1%

135 0 55. 6 100 .0

658 27.1

353 14.5

69 2.8

108 0 44. 4

243 0 100 .0

PDL

PSD-PC

PNL

UDMR

Elena B\sescu

PRM

PNG

Alt partid

Tot a l

Nu m-am hot\r=t

Nu a[ vota

NR

Tot a l

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OM A R-Re zul t a te  s t a ti s ti c e
S o nda j  Na] io na l ,   26 ma rt ie  -  05 ap ri l i e  2009

V alor i domi nan te1 .  

Valori sub pragul de semnifica]ie2. 

www.insomar.ro
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Câtă încredere aveţi în următorii politicieni?

www.insomar.ro

Diferenţa de până la 100% este dată de cei care 
nu au dat un răspuns la acestă întrebare
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Câtă încredere aveţi în următorii politicieni? (foarte multă + multă încredere)

www.insomar.ro
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Credeţi că România se îndreaptă într-o direcţie...

www.insomar.ro

538 22,1 22, 51 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   23%

1272 52,3 53, 21 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   53%

581 23,9 24, 31 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   24%

239 1 98, 4 100 ,0

39 1,6

243 0 100 ,0

Bun\

Gre[it\

Nu-mi dau seama

Tot a l

NR

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OMA R-Re zu l t a t e  s t a t i s t ic e
S o nda j Na] io na l ,  26 m art i e  -  05 ap ri l i e  2009

V alor i domi n an t e1 .  
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După părerea dumneavoastră, împrumutul de la FMI este benefic pentru România?

938 38.6 40. 5 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   41%

731 30.1 31. 6 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   32%

647 26.6 27. 9 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   28%

231 6 95. 3 100 .0

114 4.7

243 0 100 .0

Mai degrab\ DA

Mai degrab\ NU

Nu pot aprecia

Tot a l

NR

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OMA R-Re zul t a t e  s t at i s t ic e
S o nda j  Na] i o nal ,  26 m art i e  -  05 ap ri l ie  2009

Ce credeţi că ar trebui să facă Guvernul cu banii împrumutaţi?

1036 42.6 42. 61 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   43%

499 20.5 20. 51 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   21%

356 14.7 14.7 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   15%

165 6.8 6.8 ÆÈÈÈÈÈÈÈ   7%

83 3.4 3.4 ÆÈÈÈ   3%

71 2.9 2.9 ÆÈÈÈ   3%

26 1.1 1.12 ÆÈ   1%

194 8.0 8.0 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈ   8%

243 0 100 .0 100 .0

S\ `nfiin]eze noi locuri de munc\

S\ m\reasc\ salariile [i pensiile

S\ investeasc\ `n agricultur\

S\ aju te micii `ntreprinz\tori

S\ aju te bancile [i marile companii

S\ constru iasc\ autostr\zi

Altceva

Nu pot aprecia/NR

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OMA R-Re zul t a te  s t a ti s ti c e
S o nda j Na] io na l ,   26 ma rt ie  -  05 apr i l i e  2009

V alor i domi n an te1 .  

Valori sub pragul de semnifica]ie2. 

www.insomar.ro
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Cine credeţi că a avut cea mai mare contribuţie  în decizia prin care România va lua un 
împrumut de la FMI?

720 29.6 29. 61 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   30%

221 9.1 9.1 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   9%

86 3.5 3.5 ÆÈÈÈÈ   4%

72 3.0 3.0 ÆÈÈÈ   3%

50 2.1 2.1 ÆÈÈ   2%

49 2.0 2.0 ÆÈÈ   2%

35 1.4 1.42 ÆÈ   1%

21 .9  *  *

50 2.1 2.1 ÆÈÈ   2%

353 14.5 14.5 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   15%

658 27.1 27. 11 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   27%

115 4.7 4.7 ÆÈÈÈÈÈ   5%

243 0 100 .0 100 .0

Traian B\sescu

Guvernul

Emil Boc

Mugur Is\rescu

Banca Na]ional\

Clasa politic\, cei de la conducere

Parlamentul

Mircea Geoan\

Altcineva sau alte aspecte

Nu cunosc aceast\ decizie

Nu [tiu cine a avut cea mai mare contribu]ie

NR

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OMA R-Re zul t a t e  s t a t i s t ic e
S o nda j  Na] io na l ,   26 m art i e  -  05 ap ri l i e  2009

V alor i domi n an te1 .  

Valori sub pragul de semnifica]ie2. 

Valori nesemnificative*. 

www.insomar.ro
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În ceea ce priveşte următoarele aspecte, cum apreciaţi situaţia curentă în raport cu 
cea de acum un an? 

24,2%

34,0%

38,1%

55,2%

83,7%

85,3%

49,4%

55,6%

51,8%

38,1%

10,9%

9,3%

6,3%

8,6%

7,9%

5,9%

1,9%

1,1%

20,2%

1,9%

2,3%

0,7%

3,5%

4,3%

Situaţia dumneavoastră 
profesională (de la locul de 

muncă)

Starea dumneavoastră 
de sănătate

Viaţa dumneavoastră 
şi a familiei, în general

Situaţia financiară 
a familiei dumneavoastră

Situaţia economică 
a ţării 

Situaţia pieţei muncii 
din România

Mai rea La fel Mai bună NS/NR

www.insomar.ro
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În ceea ce priveşte următoarele aspecte, cum apreciaţi situaţia curentă în raport cu 
cea de acum un an? 

(cei care au răspuns ca situaţia va fi mai rea) 

74,5%

85,3% 85,3%

74,4%

83,3% 83,7%

42,8%

54,8% 55,2%

26,4%

37,9% 38,1%

27,6% 35,3% 34,0%

18,7%

24,8% 24,2%

ianuarie februarie martie‐aprilie

Situaţia pieţei muncii  din 
România

Situaţia economică a ţării

Situaţia financiară a 
familiei dvs

Viaţa dvs şi a familiei

Starea dvs de sănătate

Situaţia dvs profesională

www.insomar.ro
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În ceea ce priveşte următoarele aspecte, cum credeţi că vor fi ele în următoarele 3 luni 
comparativ cu situaţia de acum? 

16,3%

22,8%

23,8%

29,7%

55,3%

58,3%

56,8%

62,6%

56,6%

57,8%

31,5%

30,7%

6,6%

9,5%

9,3%

8,2%

6,0%

4,4%

20,3%

5,2%

10,3%

4,4%

7,1%

6,7%

Situaţia dumneavoastră 
profesională 

(de la locul de muncă)

Viaţa dumneavoastră 
şi a familiei, în general

Starea dumneavoastră 
de sănătate

Situaţia financiară a 
familiei dumneavoastră

Situaţia economică 
a ţării (a României)

Situaţia pieţei muncii 
din România

Mai rea La fel Mai bună NS/NR

www.insomar.ro
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În ultima lună aţi urmărit dezbateri despre politică la televizor?

1420 58.4 60. 81 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   61%

641 26.4 27. 51 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   27%

274 11.3 11.7 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   12%

233 5 96. 1 100 .0

95 3.9

243 0 100 .0

Mai multe

Niciuna

Una

Tot a l

NS/NR

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OM A R-Re zul t a te  s t a ti s ti c e
S o nda j Na] io na l ,   26 ma rt ie  -  05 ap ri l i e  2009

V alor i domi n an te1 .  



19www.insomar.ro

Care este postul de televiziune la care vă uitaţi cel mai mult? 

724 29.8 31. 31 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   31%

477 19.6 20. 61 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   21%

327 13.5 14.1 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   14%

200 8.2 8.7 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   9%

129 5.3 5.6 ÆÈÈÈÈÈÈ   6%

88 3.6 3.8 ÆÈÈÈÈ   4%

85 3.5 3.7 ÆÈÈÈÈ   4%

60 2.5 2.6 ÆÈÈÈ   3%

32 1.3 1.42 ÆÈ   1%

23 .9  *  *

13 .5  *  *

10 .4  *  *

4 .2  *  *

3 .1  *  *

71 2.9 3.1 ÆÈÈÈ   3%

61 2.5 2.6 ÆÈÈÈ   3%

5 .2  *  *

231 2 95. 1 100 .0

55 2.3

44 1.8

19 .8

118 4. 9

243 0 100 .0

Pro TV

Realitatea TV

Antena 1

TVR 1

Antena 3

Acasa TV

OTV

Kanal D

Prima TV

B1 TV

National TV

Antena 2

N24

TVR 2

Alt post na]ional

Un post str\in

Un post local

Tot a l

Nu urm\resc

Nu am televizor

NS/NR

Tot a l

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OMA R-Re zul t a t e  s t a t i s t ic e
S o nda j  Na] io nal ,  26 m art i e  -  05 ap ri l i e  2009

V alor i domi n an te1 .  

Valori sub pragul de semnif ica]ie2. 

Valori nesemnificative*. 
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Dar postul de la care aflaţi cele mai multe informaţii despre ceea ce se întâmplă zilnic 
în ţară şi în lume?

746 30.7 32. 21 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   32%

655 27.0 28. 31 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   28%

314 12.9 13.5 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   14%

199 8.2 8.6 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈÈ   9%

193 7.9 8.3 ÆÈÈÈÈÈÈÈÈ   8%

49 2.0 2.1 ÆÈÈ   2%

24 1.0 1.02 ÆÈ   1%

19 .8  *  *

15 .6  *  *

14 .6  *  *

11 .5  *  *

7 .3  *  *

4 .2  *  *

3 .1  *  *

49 2.0 2.1 ÆÈÈ   2%

15 .6  *  *

1 .0  *  *

231 8 95. 4 100 .0

59 2.4

27 1.1

26 1.1

112 4. 6

243 0 100 .0

Realitatea TV

Pro TV

Antena 1

Antena 3

TVR 1

OTV

Prima TV

Kanal D

Acasa TV

National TV

B1 TV

N24

Antena 2

TVR 2

Un post str\in

Alt post na]ional

Un post local

Tot a l

Nu urm\resc

Nu am televizor

NS/NR

Tot a l

Tot a l

Frecven]\ Procente
absolute

Procente
valide  ÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇÆÆÆÆÆÆÆÆÆÇ

I NS OMA R-Re zul t at e  s t a t i s t ic e
S o nda j Na] io na l ,  26 m art i e  -  05 ap ri l i e  2009

V alor i domi n an te1 .  

Valori sub pragul de semnifica]ie2. 

Valori nesemnificative*. 


