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f ă f î• Studiul de față a fost realizat de INSOMAR în perioada 30 aprilie ‐ 5 mai 2009;

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

d i ili l l i idomiciliul persoanelor intervievate;

• Volumul eşantionului a fost de 1212 de persoane, fiind reprezentativ pentru populația României cu

â t t 18 ivârsta peste 18 ani;

• Interviurile au fost realizate în 52 de localități urbane şi 50 de localități rurale din 40 de județe şi în

Municipiul Bucureşti;Municipiul Bucureşti;

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

2 8%2,8%.
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În ceea ce priveşte următoarele aspecte, cum apreciați situația curentă în raport cu cea 
de acum un an? 

83.7% 11.0% 0.9% 4.4%
Situația pieței muncii 

din România

53.2%

83.0%

38.5%

12.5%

7.3%

1.5%

0.9%

3.0%

Situația financiară 
f ili i d t ă

Situația economică 
a țării (a României)

34.7%

53. %

56.7%

38.5%

7.1%

.3%

1.5%

0.9%

Viața dumneavoastră 
şi a familiei,  în general

a familiei dumneavoastră

34.4% 55.4% 9.0% 1.2%

Si i d ă

Starea dumneavoastră 
de sănătate

22.9% 52.5% 6.5% 18.1%
Situația dumneavoastră 

profesională (de la  locul de muncă)

Mai rea La fel Mai bună NS/NR
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În ceea ce priveşte următoarele aspecte, cum credeți că vor fi ele în următoarele 3 luni comparativ cu 
situația de acum? 

54.0% 33.7% 4.5% 7.8%
Situația pieței muncii 

din România

53.1% 34.2% 4.4% 8.4%

f ă

Situația economică 
a țării (a României)

20.7%

29.0%

63.9%

58.8%

9.2%

7.5%

6.3%

4.6%

Viața dumneavoastră 
şi a familiei, în general

Situația financiară a 
familiei dumneavoastră

18.3% 63.0% 8.4% 10.3%
Starea dumneavoastră 

de sănătate

şi a familiei, în general

16.4% 60.1% 5.1% 18.3%
Situația dumneavoastră 

profesională 
(de la locul de muncă)

M i L f l M i b ă NS/NR
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Mai rea La fel Mai bună NS/NR



Credeți că România se îndreaptă într o direcțieCredeți că România se îndreaptă într‐o direcție...

22 7%Bună 22.7%

54.3%

Bună

Greşită

23.0%Nu‐mi dau seama

Cine credeți că a influențat cel mai mult direcția în care se îndreaptă România acum?

17.2%

14.3%

Traian Băsescu

Guvernul

‐ întrebare deschisă ‐

Cine credeți că a influențat cel mai mult direcția în care se îndreaptă România acum?

11.0%

6.0%

5.5%

5.3%

Politicienii/clasa politică

Criza economică

Uniunea Europeană

Alte aspecte

4.5%

4.1%

3.6%

3.6%

Parlamentul

Conducerea țării

Noi oamenii, poporul

Foştii conducători/fostele Guverne
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2.0%

22.9%

Contextul internațional

NS/NR



In ce măsură considerați că

economia României este

In ce măsură considerați că...

0.6% 9.2% 42.6% 42.5% 5.1%

dumneavoastră şi familia dvs

economia României este 
afectată de criză 

14.3% 33.8% 36.3% 13.3% 2.3%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

...dumneavoastră  şi familia dvs. 
sunteți afectat(ă) de criza economică

Deloc Puțin Destul de mult Foarte mult NS/NRDeloc Puțin Destul de mult Foarte mult NS/NR

19 1%1 an sau mai puțin

Cât timp credeți că va mai dura criza economică?

19.1%

20.4%

13.4%

1 an sau mai puțin

1 ‐ 2 ani inclusiv

2 ‐ 3 ani inclusiv

13.0%

1.8%

7.1%

3 ‐ 5 ani inclusiv

5 ‐ 10 ani

10 ani şi peste
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25.1%nu ştiu cât va dura



Dacă veți merge la vot pentru Parlamentul European, în iunie, cu  ce partid sau candidat independent 
veți vota?

30.9%

30.8%

PSD‐PC

PDL

18.0%PNL

7.9%

6.2%

UDMR

PRM
Procentele sunt calculate din 
totatul celor care au menționat 
un partid  sau un candidat 

4.2%

1.9%

Elena Băsescu

Alt partid

independent;

47% dintre subiecți au declarat că 
nu votează, nu sunt hotărâți ori 

d ănu au dat un răspuns.
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Cu ce candidat la preşedinția României veți vota în toamnă?Cu ce candidat la preşedinția României veți vota în toamnă?

38.1%

20.8%

Traian Băsescu

Mircea Geoană

20.1%Crin Antonescu

Procentele sunt calculate din totatul 
celor care şi‐au declarat opțiunea 
de vot;

8.5%

6.5%

Corneliu Vadim Tudor

Principele Radu Duda

38% dintre subiecți au declarat că 
nu votează, nu sunt hotărâți ori nu 
au dat un răspuns.4.0%Candidatul UDMR

2.0%Altul
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Este posibil să vă răzgândiți până la alegerile prezidențiale din toamnă?Este posibil să vă răzgândiți până la alegerile prezidențiale din toamnă?

29 0%DA 29.0%

52.4%

DA

NU

Cu ce candidat la preşedinția României veți vota în toamnă?
Este posibil să vă răzgândiți până în ziua votului?

18.6%NS/NR

27.2%

61.6%

11 3%

DA

NU

NS/NR

Cr
in
 

A
nt
on

es
cu

Este posibil să vă răzgândiți până în ziua votului?

11.3%

19.9%

67.3%

12.8%

NS/NR

DA

NU

NS/NR

A
M
ir
ce
a 

G
eo

an
ă

12.8%

18.9%

67.5%

13.6%

NS/NR

DA

NU

NS/NR

Tr
ai
an

 
Bă

se
sc
u
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Din ceea ce ştiți care dintre următoarele partide sunt la guvernare şi care în opozitie?Din ceea ce ştiți, care dintre următoarele partide sunt la guvernare şi care în opozitie?

La guvernare în opoziție Nu ştiu/Nu cunosc NR

77.4% 3.0% 15.6% 4.0%PDL

La guvernare în opoziție Nu ştiu/Nu cunosc NR

73.3% 8.1% 14.3% 4.3%PSD

39.4%

11.2%

25.5%

64.9%

27.7%

19.3%

7.3%

4.5%

PC

PNL

3.6% 61.7% 28.0% 6.7%UDMR

1.6% 54.3% 33.5% 10.6%PRM
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Vă ă î i ți l t i i i t i di t l l G ă i î i tVă rog să îmi spuneți numele a trei miniştri din actualul Guvern care vă vin acum în minte:

39.8%

22.2%

Elena Udrea

Ecaterina Andronescu

5.6%

5.1%

Vasile Blaga

Marian Sârbu

Întrebare deschisă ce a permis 

20.7%

14.5%

13.3%

7 4%

Emil Boc

Dan Nica

Radu Berceanu

Gheor he Po ea

4.1%

3.8%

1.2%

0.9%

Monica Iacob Ridzi

Victor Ponta

Cătălin Predoiu

Theodor Paleologu
menționarea a  trei nume de 
ministri.  

15,3% au menționat şi persoane 
care nu fac parte din actualul

7.4%

7.3%

6.5%

6.5%

Gheorghe Pogea

Ilie Sârbu

Ion Bazac

Cristian Diaconescu

0.2%

0.2%

0.2%

0 1%

g

Mihai Stănişoara

Constantin Niță

Nicolae Nemirschi

Gabriel Sandu care nu fac parte din actualul 
guvern.

29% nu au menționat niciun 
nume.

5.7%Adriean Videanu
0.1%Gabriel Sandu

Din totalul miniştrilor menționați:

Miniştri PDL
54,5%

Miniştri PSD
37,0%

54,5%

Alții, care nu
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Alții, care nu 
sunt ministri, 

8.5%



C ă ți d i i t ii i ți ți t?

57.3%

Bună Proastă Niciuna NR

Ce părere aveți despre miniştrii pe care i‐ați menționat?

57.3%

41.6%

22.4%

39.4%

18.9%

18.6%

1.5%

0 4%

Elena Udrea

Ecaterina Andronescu

39.8%

73.9%

33.1%

10.2%

25.5%

0.4%

1.6%
Emil Boc

Dan Nica

Procentele sunt calculate din 
totalul celor care au 
menționat respectivul 
ministru;

45.3%

52 2%

29.2%

15.9%

24.8%
0.6%

Dan Nica

Radu Berceanu

În grafic sunt prezentați  
miniştrii cu cea mai mare 
notorietate spontană în 
ordine descrescătoare.52.2%

56.2%

24.4%

16.9%

23.3%

23.6%
3 4%

Gheorghe Pogea

Ilie Sârbu

ordine descrescătoare.

55.7%

68.4%

17.7%

8.9%

26.6%

3.4%

Ion Bazac

Cristian Diaconescu
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19.0%
3.8%

Cristian Diaconescu



D t ți lț it d f l l î t d t ?

18.2%DA

Dvs. sunteți mulțumit de felul în care este condus acest guvern?

55.3%

26.5%

NU

Nu pot aprecia 26.5%Nu pot aprecia

După părerea dvs cine conduce cu Dintre actualii miniştri ai guvernului de coalițieDupă părerea dvs, cine conduce cu 
adevărat actualul guvern ?

Traian

Dintre actualii miniştri ai guvernului de coaliție, 
care credeți că au o activitate mai bună?

48.6%

28.6%

Traian 
Băsescu

Emil Boc

Mircea

16.9%

16.5%

cei ai PDL

cei ai PSD

5.0%

2.5%

15 3%

Mircea 
Geoană

Altcineva

Nu ştiu/NR

27.5%

26.6%

nici unii

la fel
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15.3%Nu ştiu/NR
12.5%

Nu pot 
aprecia/NR



Câtă încredere aveți în următorii politicieni? 
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Diferenta de pana la 100% este  data de cei care
nu au raspuns la aceasta intrebare



Câtă încredere aveți în următorii politicieni?Câtă încredere aveți în următorii politicieni? 

60.0

49.1
47 5 47.9

57.3

50.749.9
49.149.850.0

Traian BĂSESCU47.5 47.9

42.7
39.2

39.9
38.4

43.9

35.9
38.0

36.3

41.140.0

Traian BĂSESCU

Sorin OPRESCU

C i ANTONESCU
31.6 34.9

23 1

28.0

30.6

24.0 25.7

29.4

33.9 31.1

29.8

33.0 32.0 30.6
28.9

30.0

Crin ANTONESCU

Emil BOC

Mi GEOANĂ

15.9
18.6

22.8 20.9
23.1

20.5 20.2

17.8
20.0

Mircea GEOANĂ

Theodor 
STOLOJAN

0.0

10.0
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IULIE 2008 SEPTEMBRIE 
2008

OCT‐NOV 2008 IANUARIE 
2009

FEBRUARIE 
2009

MARTIE 2009 APRILIE‐MAI 
2009



Dacă va fi ales preşedinte credeți căDacă ...........va fi ales preşedinte, credeți că....

Va fi mai bine Va fi mai rău Nu contează NS/NR

28.4%

25 3%

30.8%

17 1%

26.6%

31 4%

14.3%

26 2%

Traian Băsescu

Crin Antonescu 25.3%

24.1%

17.1%

25.1%

31.4%

29.7%

26.2%

21.1%

Crin Antonescu

Mircea Geoană

Dintre următorii  oamenii politici, pe care nu l‐ați vota în niciun caz pentru a deveni 
Preşedintele României?

26.8%

24.6%

Traian Băsescu

Mircea Geoană

ş

18.0%

30.6%

Crin Antonescu

Nu ştiu/NR
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30.6%Nu ştiu/NR



Fiecare dintre noi ne dorim ca preşedintele țării să aibă anumite calități. În ce măsură următorii oamenii 
politici au calitățile pe care dvs. doriți să le aibă preşedintele țării?

38.0%

45.0%

17.0%

Crin Antonescu

41.4%

47.2%

11.4%

Traian Băsescu

mare şi foarte mare măsură

mică şi foarte mică măsură

32.7%

54.5%Mircea Geoană

NS/NR

12.8%
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Dacă vă gândiți la următorii oameni politici credeți că fiecare dintre aceştia este mai degrabăDacă vă gândiți la următorii oameni politici, credeți că fiecare dintre aceştia este mai degrabă

competent sau incompetent, puternic sau slab, cinstit sau necinstit, convingător sau neconvingător?

Traian Băsescu Crin Antonescu Mircea Geoană

51.0%

32.3%

16.7%

competent
incompetent

NS/NR

48.2%

20.3%

31.5%

competent

incompetent
NS/NR

45.6%

32.0%

22.4%

competent

incompetent

NS/NR

57.4%

26.5%

16.1%

puternic
slab

NS/NR

29.0%

36.1%

34.9%

puternic

slab
NS/NR

33.5%

42.8%

23.7%

puternic

slab

NS/NR

33.1%

45.8%

21.1%

52.2%

cinstit
necinstit
NS/NR

convingător

46.1%

16.3%

37.6%

35.1%

cinstit

necinstit

NS/NR

convingător

34.0%

35.5%

30.5%

35.3%

cinstit

necinstit

NS/NR

convingător

30.6%

17.2%

g
neconvingător

NS/NR
32.2%

32.7%

g

neconvingător

NS/NR

39.7%

25.0%

neconvingător

NS/NR
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Dacă vă gândiți la următorii oameni politici credeți că fiecare dintre aceştia este mai degrabă

competent incompetent NS/NR puternic slab NS/NR

Dacă vă gândiți la următorii oameni politici, credeți că fiecare dintre aceştia este mai degrabă

competent sau incompetent, puternic sau slab, cinstit sau necinstit, convingător sau neconvingător?

51.0%
32.3%

16.7%

Traian 
Basescu

57.4%
26.5%

16.1%

Traian 
Basescu

48.2%

45 6%

20.3%
31.5%

Crin 
Antonescu

29.0%

33 5%

36.1%
34.9%

Crin 
Antonescu

45.6%
32.0%

22.4%

Mircea 
Geoană

33.5%
42.8%

23.7%

Mircea 
Geoană

cinstit necinstit NS/NR convingător neconvingător NS/NR

33.1%
45.8%

21.1%

Traian 
Basescu

cinstit necinstit NS/NR

52.2%
30.6%

17.2%

Traian 
Basescu

convingător neconvingător NS/NR

46.1%
16.3%

37.6%

Crin 
Antonescu

35.1%
32.2%
32.7%

Crin 
Antonescu
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34.0%
35.5%

30.5%

Mircea 
Geoană

35.3%
39.7%

25.0%

Mircea 
Geoană



Care partid credeți că ….?p ț

18.3%

52.1%

3.3%
are cei mai mulți 

membri

22.0%

0.7%

25.5%

membri

PDL

24.0%

11.0%

4.6%

38.4%

are cei mai mulți 
membri competenți

PSD

PNL

Alt partid

16.8%

14.7%

9.5%

9 0%

are cei mai cinstiți 
membri

NS NR

9.0%

50.0%
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Credeți că în prezent justițiaCredeți că în prezent justiția…

21.0%Este independentă

64.7%

14.4%

Acționează la comandă 
politică

Nu pot aprecia/NR

După părerea dvs, arestarea lui George Becali se datorează :După părerea dvs, arestarea lui George Becali se datorează :

32.5%

31 4%

unui abuz al justiției

a fost comandată politic De către cine?31.4%

17.7%

1.9%

a fost comandată politic

unei infracțiuni comise de 
acesta

altui fapt
14.3%

13.0%

nu ştiu de către cine

Traian Băsescu

De către cine?

16.5%Nu ştiu/NR 0.9%

0.9%

0.6%

PDL

PSD

Guvern
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1.7%de către alții



Dupa părerea dvs, faptul că Romania a luat un împrumut de la FMI a fost :p p , p p

41.6%

38.9%

o decizie bună

o decizie greşită

19.6%

g ş

Nu pot aprecia/NR

După părerea dvs. prin faptul că România este membru al Uniunii Europene, țara noastră are….

61.7%Mai degrabă de câştigat

19.7%

18.6%

Mai degrabă de pierdut

Nu îmi dau seama
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 Rezultate semnificative  

ale sondajului INSOMAR din 30 aprile-5 mai 
 

1. Percepţia situaţiei naţionale 
a. Percepţia crizei este puternică şi stabilă. Ca şi în luna martie, 

quasitotalitatea populaţiei (peste 80%) consideră că situaţia 
economică a ţării este mai rea decât anul trecut. Principalul efect 
al înrăutăţirii situaţiei economice faţă de 2008 este înrăutăţirea 
corespondentă a situaţiei pieţei muncii.  

b. Criza economică afectează mai mult de jumătate din populaţie. 53% 
dintre repondenţi consideră că situaţia financiară actuală a 
propriei familii este mai rea anul acesta decât anul trecut. În 
această privinţă nu există nici o diferenţă semnificativă faţă de 
lunile anterioare. Semnalele de revigorare ale sfârşitului lunii 
aprilie şi începutului de mai din perioada culegerii datelor – 
revigorarea bursei, aprecierea leului, scăderea unor dobânzi şi 
reluarea, timidă, a creditării, avantajele primăverii, etc. – nu au 
modificat nici percepţia crizei, nici situaţia familiilor afectate de 
criză.  

c. Prognoza populaţiei cu privire la evoluţia economiei şi cea a propriei 
familii în următoarele trei luni este pesimistă. Soldul aprecierii 
viitorului este puternic pesimist. Ponderea celor care consideră că 
situaţia personală şi cea a economiei naţionale se va înrăutăţi 
continuă să fie de 2 până la de 10 ori mai mare decât a celor care 
întrevăd o îmbunătăţire.  

d. Pesimismul cu privire la situaţia naţională este semnificativ mai 
mare decât pesimismul cu privire la situaţia personală. Mai mult de 
jumătate din populaţie consideră că situaţia economică generală şi 
cea de pe piaţa forţei de muncă se va înrăutăţi, dar cel puţin 
jumătate dintre aceştia au încredere în capacitatea de a evita, prin 
eforturi şi resurse personale, efectele crizei naţionale asupra 
propriei familii. În faţa crizei, oamenii se bazează în mai mare 
măsură pe ei înşişi, decât pe capacitatea guvernării de a gestiona 
criza şi de a-i proteja de aceasta.  
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e. Percepţia cu privire la direcţia în care se îndreaptă România este 
negativă şi stabilă. Peste 50% din populaţie consideră că România 
se îndreaptă într-o direcţie „greşită” şi doar mai puţin de un sfert 
(23%) consideră că România se îndreaptă în direcţia „bună”. Peste 
70% din populaţie consideră că eroarea de direcţie se datorează 
guvernării, responsabilitatea principală revenind preşedintelui 
Traian Băsescu şi Guvernului. Mai puţin de 25% din populaţie 
atribuie direcţia greşită în care se îndreaptă România acţiunii unor 
factori externi, sau unor nerealizări ale populaţiei însăşi.  

2. Guvernarea 
 

a. Responsabilitatea direcţiei greşite a României este atribuită cu 
prioritate Preşedintelui României, Guvernului şi partidelor coaliţiei 
de guvernare.  

b. Coaliţia de guvernare este percepută de populaţie ca fiind alcătuită 
din PD-L şi PSD. Partidul Conservator este slab asociat cu 
guvernarea (doar 40% dintre repondenţi îl consideră membru al 
coaliţiei de guvernare).  

c. Responsabilitatea guvernării anterioare. Teoria „grelei moşteniri” 
preluată de actualul Guvern de la Guvernul Tăriceanu şi a 
responsabilităţii acestuia din urmă faţă de efectele economice şi 
sociale ale crizei este respinsă de populaţie (doar 3,6% dintre 
repondenţi acuză erorile fostei guvernări), sau inclusă în 
responsabilitatea comună a întregii clase politice aflate la 
guvernare.  

d.  Atitudinea faţă de Guvern. Mai mult de jumătate din populaţie 
(53%) este nemulţumită de modul în care este condus Guvernul şi 
jumătate din populaţie (48,6%) consideră că Guvernul este condus 
de Preşedintele Traian Băsescu. Doar un sfert din populaţie 
(28,6%) atribuie conducerea Guvernului premierului Emil Boc. 
Populaţia nu consideră că preşedintele PSD – Mircea Geoană – are 
un rol semnificativ în deciziile guvernării: doar 5% dintre 
repondenţi cred că Mircea Geoană conduce Guvernul.  

e. Partidele coaliţiei de guvernare. Populaţia nu diferenţiază 
semnificativ între miniştrii PD-L şi cei ai PSD din Guvern (67%), iar 
partizanii celor două grupuri de miniştri sunt numeric egali (16%) 
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şi minoritari. Acest echilibru al susţinerii ministeriale este 
rezultatul echilibrului dintre susţinătorii activi ai celor două 
partide.  

f. Miniştrii (I). Notorietatea membrilor cabinetului Emil Boc este 
redusă şi după patru luni de guvernare. Aproape jumătate din 
populaţie (47%) nu cunoaşte numele a trei membri ai guvernului 
(din 20 de membri ai cabinetului). Relaţia dintre notorietate 
(cunoaştere) şi apreciere pozitivă este ridicată: cu cât un membru 
al guvernului este mai cunoscut, cu atât este mai bine apreciat. 
Populaţia încă acordă un „cec în alb” deţinătorilor de portofolii 
ministeriale, în măsura, redusă, în care ştie de existenţa lor. Există 
două excepţii semnificative: Ministrul Educaţiei, Cercetării şi 
Inovării (Ecaterina Andronescu) şi premierul (Emil Boc). În raport 
cu aceştia populaţia tinde să se polarizeze în două tabere 
aproximativ egale – susţinători şi adversari. 

g. Miniştri (II). Cel mai popular ministru al actualului cabinet este 
Ministrul Turismului – Elena Udrea. Mult mai puţin cunoscuţi, dar 
mai bine apreciaţi, sunt Ministrul Internelor şi Administraţiei (Dan 
Nica) şi Ministrul Afacerilor Externe (Cristian Diaconescu). 
Îngrijorător pentru Guvern este faptul că 7 dintre miniştrii săi (o 
treime din cabinet) sunt quasi-necunoscuţi populaţiei, chiar dacă 
între ei se numără deţinători de portofolii importante, ale căror 
agende au fost bine mediatizate: Justiţia, Apărarea,  Cultura, IMM 
şi Mediul, etc. Surprinde şi slaba notorietate (sub 10%) a 
conducătorilor unor ministere cu impact major asupra vieţii 
cotidiene, cum ar fi Ministrul de Finanţe (Gheorghe Pogea), 
Ministrul Agriculturii (Ilie Sârbu), Ministrul Muncii (Marian Sârbu), 
Ministrul Economiei (Adriean Videanu) şi Ministrul de Externe 
(Cristian Diaconescu). Mai ales în condiţiile în care unii dintre 
aceştia (Adriean Videanu, Cristian Diaconescu) sunt personalităţi 
politice bine cunoscute publicului.  

h. Acordul cu FMI. La fel ca în luna martie, când a fost puternic 
dezbătut public, 41% din populaţie consideră că acordul dintre 
Guvernul României şi FMI este benefic ţării, chiar dacă această 
opinie nu se transformă în optimism cu privire la viitorul 
economiei în viitorul imediat. În schimb, numărul celor care 
consideră că încheierea Acordului a fost o decizie greşită este în 
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creştere: de la 32% în martie, la 39% în aprilie. Încheierea unui 
acord de stand-by cu FMI era considerată de populaţie în martie ca 
o iniţiativă, în primul rând, a Preşedintelui Traian Băsescu şi, în al 
doilea rând, a Guvernului.   

3.  Alegerile euro-parlamentare 
a. Dinamica preferinţelor electorale (I): scăderea PD-L. Principala 

tendinţă înregistrată în ultimile luni este de scădere lentă a PD-L, 
în condiţiile în care PSD stagnează în jurul scorului de 30%, 
obţinut şi în alegerile din noiembrie 2008. Această evoluţie 
conduce la echilibrarea raporturilor de forţă dintre cei doi membri 
ai coaliţiei de guvernare. Dacă la sfârşitul lui ianuarie 2009, PD-L 
conducea PSD cu 43,3% faţă de 32,2%, iar în martie mai avea un 
avantaj minim de 3%, la începutul campaniei electorale scorurile 
celor două partide sunt egale: 31%.  

b. Dinamica preferinţelor electorale (II): creşterea PRM. Faţă de 
ianuarie, PRM a crescut în preferinţele electoratului de aproape 
două ori şi a depăşit atât pragul electoral, cât şi pragul necesar 
pentru câştigarea unui mandat de euro-parlamentar. Are loc şi o 
creştere a PNL, dar într-un ritm mai redus: de la 14% în ianuarie, 
la 18% la sfârşitul lui aprilie.  

c. Elena Băsescu, candidatul independent care a obţinut, în 
momentul anunţării candidaturii, un scor surprinzător de ridicat – 
6% în martie – datorită mediatizării candidaturii sale, este în 
scădere, obţinând în aprilie doar 4% din voturi. Semnificativ este şi 
faptul că scăderea intenţiilor de vot pentru Elena Băsescu se 
corelează cu scăderea intenţiilor de vot pentru PD-L.  

4. Candidaţii la preşedinţie 
a. Evoluţia preferinţelor electorale pentru alegerile prezidenţiale din 

toamnă este spectaculoasă. În numai patru luni de zile, din 
ianuarie 2009 şi până în aprilie 2009, structura acestor preferinţe 
s-a modificat radical.  

b. Principala tendinţă este scăderea rapidă a intenţiilor de vot pentru 
Preşedintele Traian Băsescu. Dacă în ianuarie 2009 Traian 
Băsescu reprezenta opţiunea de vot pentru aproape 60% din 
electorat, de 5 ori mai mult decât principalul său contracandidat 
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(Mircea Geoană: 12,6%), la sfârşitul lui aprilie 2009, Traian 
Băsescu mai reuneşte intenţiile de vot a doar 39% din electorat.  

c. Acest proces este corelat cu scăderea încrederii în Preşedintele 
Traian Băsescu. Dacă în ianuarie 2009 el se bucura de încrederea 
a 57% din populaţie, în aprilie 2009 el mai conservă doar 
încrederea a 39,2%.  

d. Se conturează condiţii pentru un vot negativ la adresa Preşedintelui 
Traian Băsescu la un grup semnificativ de alegători. Tendinţa este 
ca acest grup să crească relativ repede. În martie, 21% dintre 
repondenţi considerau că „va fi mai bine” dacă Traian Băsescu nu 
va fi reales preşedinte al României. În aprilie, 31% dintre 
repondenţi consideră că „va fi mai rău” dacă Traian Băsescu va fi 
ales preşedinte. Această dinamică negativă este însoţită de 
scăderea rapidă a numărului celor care nu au nici o opinie faţă de 
consecinţele realegerii lui Traian Băsescu ca preşedinte sau 
consideră că realegerea sa nu va avea implicaţii semnificative. În 
martie, aceştia erau 61%. În aprilie, mai sunt doar 41%. 

e. Apariţia de noi candidaţi. Văzute iniţial doar ca o competiţie între 
preşedintele în funcţie, Traian Băsescu, şi candidatul PSD, Mircea 
Geoană, alegerile din toamna lui 2009 se complică prin apariţia 
unor noi candidaţi. În ianuarie 2009, intenţiile de vot pentru 
preşedinte erau distribuite între Traian Băsescu (60%) şi Mircea 
Geoană (12,6%), toţi ceilalţi candidaţi reunind doar 27%. În luna 
aprilie, tabloul general este mult mai diversificat. Principalii factori 
ai acestei diversificări sunt:  

i. Ascensiunea rapidă a candidatului liberal. În ianuarie, 
candidatul potenţial al PNL, preşedintele de atunci al 
partidului, Călin Popescu Tăriceanu era preferat doar de 3% 
dintre repondenţi. Actualul preşedinte al PNL, Crin 
Antonescu este preferat de 20% dintre repondenţi în aprilie 
2009. Această creştere se corelează cu creşterea încrederii 
populaţiei în liderul liberal: de la 16% în ianuarie, la 35% în 
aprilie.  

ii. Creşterea susţinerii pentru Corneliu Vadim Tudor. Creditat cu 
intenţia de vot a numai 2,1% dintre repondenţii ce şi-au 
exprimat o opinie cu privire la vot, Corneliu Vadim Tudor 
este acum susţinut de 8,5% din electorat, o creştere de 4 ori 
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în numai trei luni (8,4% în martie, 8,5% în aprilie). Creşterea 
susţinerii electorale a lui Corneliu Vadim Tudor se corelează 
cu creşterea intenţiilor de vot pentru PRM în alegerile pentru 
Parlamentul European.  

iii. Apariţia unui candidat „surpriză”: Principele Radu Duda 
care, imediat după anunţarea candidaturii sale la 
preşedinţie obţine intenţii declarate de vot de la 6,5% din 
electorat.  

f. Principalul pierzător ca urmare a redistribuirii intenţiilor de vot 
între mai mulţi candidaţi semnificativi este Traian Băsescu. Nu 
există, deocamdată, un principal câştigător al acestei redistribuiri. 
Candidatul PSD – Mircea Geoană – a crescut semnificativ în aceste 
patru luni, de la doar 12,6% intenţii de vot în ianuarie, la 20,8% în 
aprilie, şi s-a apropiat semnificativ de Traian Băsescu, chiar dacă 
nu a atins încă scorul electoral al partidului pe care îl conduce: 
30%. Diferenţa dintre Mircea Geoană şi Traian Băsescu, măsurată 
prin diferenţa dintre intenţiile de vot exprimate, a scăzut de la 46 
de procente în ianuarie, la 17,3 procente în aprilie. 

g. Tendinţe şi potenţial.  Cei cinci principali candidaţi la funcţia de 
Preşedinte al României urmează tendinţe diferite şi dispun de 
resurse de creştere diferite.  

i. Traian Băsescu, caracterizat în ianuarie de capacitatea de a 
colecta voturi de la toate categoriile de populaţie şi de la 
toate partidele, tinde acum să scadă la nivelul susţinerii 
electorale a PD-L, pierzând atât din voturile iniţial acordate 
de susţinătorii celorlalte partide, cât şi din voturile celor care 
nu au preferinţe pentru partide.  

ii. Mircea Geoană tinde să se apropie şi el de susţinerea 
electorală a PSD, recuperând în principal din voturile 
acordate de PSD-işti preşedintelui în funcţiune. Din această 
cauză, pentru perioada următoare, Mircea Geoană are cel 
mai ridicat potenţial de creştere.  

iii. Crin Antonescu şi Corneliu Vadim Tudor cumulează deja mai 
mult decât intenţiile de vot pentru partidele pe care le 
conduc şi dispun de un potenţial de creştere limitat în 
rândurile nehotărâţilor şi ale electoratelor celorlalte partide.  
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iv. Principele Radu Duda nu se bazează pe un partid, iar 
speranţele sale de creştere se bazează aproape exclusiv pe 
mobilizarea voturilor celor care resping partidele politice. 
Acest grup de populaţie, chiar dacă oscilant, este important 
– cca. 40% din electorat – dar, în acelaşi timp, este puţin 
prezent la urne în ziua alegerilor.  

5. Sondajul  
a. Barometrul Social-Politic al INSOMAR din aprilie-mai 2009 

măsoară atitudinile, preferinţele şi opiniile populaţiei din perioada 
în care au fost culese datele de cercetare, indicând restructurări 
importante ale susţinerii politice acordate atât partidelor, cât şi 
candidaţilor la preşedinţie, schimbări care merită să fie luate în 
seamă.  

b. Concluziile formulate iau în considerare date de cercetare ale 
institutului pentru lunile ianuarie, martie şi aprilie 2009. Ca 
urmare, coerenţa datelor se bazează pe faptul comparativităţii 
rezultatelor de cercetare obţinute de un singur institut– INSOMAR.  
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