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INTRODUCERE

���� Agenţia de Rating Politic a mai realizat Barometre similare în februarie 2011, decembrie 2011 şi iulie 2012.

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

���� Volumul realizat al eşantionului: 1020 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: 2,55%, la un nivel de încredere de 95%.

���� Perioada în care a fost realizat sondajul: 12 – 17 aprilie 2013.

���� 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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Percepţii asupra situaţiei generale:
criza, Europa şi economia

Verdict: Pesimism generalizat.

- Schimbarea puterii politice şi rezultatul alegerilor locale din 2012 au contribuit la o modificare în sens pozitiv a 
percepţiei despre sistemul socio-politic în ansamblu. Ulterior însă, acestă tendinţă s-a inversat şi a redevenit 
negativă.

- Viitorul este evaluat mai pesimist ca acum 9 luni, în timp ce situaţia materială personală din prezent este 
evaluată la fel ca la ultima cercetare. Cu alte cuvinte: lucrurile stagnează şi viitorul nu arată bine.

- Pe măsură ce alegerile au rămas în urmă şi criza economică e prezentă tot mai mult, optimismul românilor se 
reduce. Mai mult de 70% dintre români nu văd o rezolvare a crizei mai devreme de 2 ani! Iar aproape 40% nu 
mai devreme de 5 ani!

- UE rămâne, în ciuda întâmplărilor recente din zona Euro, un punct de referinţă pozitiv. Românii regăsesc 
probabil în Europa sursa de prosperitate autentică.

- Problemele băncilor din Cipru afectează considerabil încrederea românilor în siguranţa economiilor 
personale.
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În general, consideraţi că România în momentul de faţă se îndreaptă 
într-o direcţie bună sau într-o direcţie greşită?

decembrie 2011 iulie 2012 aprilie 2013

Într-o direcţie bună 19,7% 39,7% 24,6%

Într-o direcţie greşită 70,9% 51,4% 68,3%
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Într-o direcţie bună Într-o direcţie greşită
*Diferenţa până la 100% 

sunt cei cu Nu ştiu/NR.
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În ultimul an, consideraţi cǎ nivelul dvs. de trai s-a îmbunǎtǎţit, a rǎmas 
la fel sau s-a înrǎutǎţit?

decembrie 2011 iulie 2012 aprilie 2013

S-a întrăutăţit 62,2% 55,2% 56,0%

A rămas la fel 31,7% 38,6% 36,9%

S-a îmbunătăţit 6,0% 5,6% 6,6%
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*Diferenţa până la 100% 

sunt cei cu Nu ştiu/NR.
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Cât vă aşteptaţi să mai dureze criza economică?

3,9%

8,7%

8,6%

25,4%

38,6%

1,8%

12,5%

0,5%

Câteva luni

Un an

2 ani

Între 2-5 ani

Mai mult de 5 ani

Eu nu consider că e criză/Nu resimt criza

Nu stiu, nu pot aprecia

NR
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Măsurile luate în Cipru prin care s-au confiscat bani din conturile 
oamenilor ca să fie plătite datoriile băncilor - vă fac sau nu vă fac să 
vă temeţi pentru banii pe care îi aveţi în bancă sau dacă aţi avea bani 
în bancă?

55,5%

35,0%

9,6%

Mă fac să mă tem

Nu mă tem

Nu stiu, nu pot aprecia
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Dvs cum apreciaţi, apartenenţa României la Uniunea Europeană:

61,7%

21,2%

11,6%

5,5%

E mai degrabă un lucru pozitiv

E mai degrabă un lucru negativ

Nu are relevanţă

Nu stiu, nu pot aprecia
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Indicatorul ARP de satisfacţie: Raportul Satisfacţie politică / Satisfacţie 
economică

Din perspectiva cetăţeanului văzut ca un consumator generic am realizat un indicator 
care să urmărească raportul între: satisfacţia faţă de consumul de servicii şi bunuri 
„simbolice” oferite de stat/autorităţi vs. satisfacţia faţă de consumul de bunuri şi servicii 

Indicator =
Medie satisfacţie politică

Medie satisfacţie economică
=

5,92

6,58
=  0,899

Întrebările indicatorului:
1. În general în ultima vreme, când aţi cumpăraţi ceva, bunuri sau servicii, aţi fost mai degrabă satisfăcut sau nesatisfăcut de 
ce aţi cumpărat? Spuneţi-mi o O NOTĂ de la 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nesatisfăcut şi 10 complet satisfăcut:

2. În general în ultima vreme, când aţi luat contact cu instituţii sau autorităţi ale statului, aţi fost mai degrabă satisfăcut sau
nesatisfăcut de relaţia cu acestea? Spuneţi-mi o O NOTĂ 1 la 10, unde 1 înseamnă complet nesatisfăcut şi 10 complet 
satisfăcut:
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Vot partide: Sistemul dă semne de schimbare dar bazinele mari de vot se 
conservă

- PSD îşi păstrează poziţia de lider obţinută după preluarea guvernării anul trecut, în zona 36-38%. PNL rămâne 
şi el în marjele sale obişnuite din ultimii ani în plaja 22-25%.

- Preluarea brandului Alianţei DA de către partidele Forţa Civică şi PNŢCD oferă o surpriză într-o oarecare 
măsură, părând să se apropie de 5%. Vorbim de un vot „rezidual” – de o confuzie întreţinută, de forţa unui 
brand care a făcut pe vremuri carieră politică în România.
- Este de aşteptat, realist, ca lipsa de structuri sau lipsa de experienţă a acestor forţe politice să le reducă 
scorul virtual din sondaje, în cazul unui exerciţiu real de vot.

- Mişcarea Populară, un nume nou şi asociat cu preşedintele Băsescu, dar şi vehiculat mult acum 1 an ca 
opţiune de rebranding a PDL, obţine un scor mic, dar de luat în seamă pentru o idee nouă abia lansată (şi 
care momentan rămâne o Fundaţie cu „scopuri politice”): 3%-3,5%.

- Se poate observa că PDL+ADA+Mişcarea Populară înseamnă aprox. 18,5%, adică exact bazinul de vot pe 
care a „stat” PDL în ultimii 2 ani.

- Pe de altă parte USL se menţine la cotele consacrate, în zona 55-60%.

- Este de observat scăderea PPDD, sub 10%, şi re-reorientarea acestui electorat, în margini procentuale mici 
totuşi, spre PRM şi PNG.
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Vot pentru Parlament – fără USL şi alte alianţe.

- 72% au oferit o variantă de vot.

- 15,3% nu ar vota, 12,4% nu sunt hotărâţi.

- 0,4% nu răspund
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Vot pentru Parlament – cu USL şi alte alianţe.

- 78,4% au oferit o variantă de vot.

- 10,2% nu ar vota, 11,4% nu sunt hotărâţi.

56,2%

10,0%

8,6%

4,8%

4,5%

3,8%

3,5%
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2,3%

1,9%

1,4%

USL

PDL

PPDD

Alianţa DA - FC-
PNŢCD

PRM

UDMR

Mişcarea
Populară

PER

PNG

PV

Altul
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Vot pentru Parlament – cu USL. EVOLUŢIE.

Februarie 2011
Decembrie

2011
Iulie 2012

Alegeri
Decembrie

2012
Aprilie 2013

USL 59,4% 53,8% 60,2% 60,1% 56,2%

PDL/ARD 18,7% 19,0% 15,5% 16,7% 10,0%

PPDD 12,9% 15,5% 13,1% 14,6% 8,6%
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Teme pentru revizuirea Constituţiei
Stare de spirit generală: conservarea sistemului, interes scăzut

- Românii par să opteze la temele mari de guvernare pentru o conservare a sistemului în forma actuală: 
Republică democratică, cu preşedinte ales direct de popor, cu atribuţii separate de primul ministru.

- Este şi motivul pentru care proiectul de Revizuire pare ameninţat de absenteism în cazul unui referendum, în 
lipsa, deocamdată, a unor teme care să creeze o dispută „caldă” în societate.

- Singura chestiune din cele studiate unde există un mai mare echilibru este dacă preşedintele ar trebui sau nu 
să aibă mai multe puteri. Deşi situaţia înclină uşor spre „mai puţine puteri” – probabil sub impactul agitaţiei 
create de actualul preşedinte Băsescu – totusi situaţia este foarte echilibrată. 

- Estimarea noastră, a Agenţiei de Rating Politic, este că această temă – atribuţiile preşedintelui - va fi de fapt 
şi punctul de tensiune între promotorii revizuirii, partidele şi liderii din USL. Adică punctul care va testa la maxim 
legătura dintre PSD şi PNL şi voinţa comună a acestora.

- La tema „creştin în Constituţie” o majoritate – dar nu foarte fermă, 56% pro - 35% contra, se pronunţă pentru 
o astfel de menţiune a legăturii între creştinism şi români.
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Estimarea participării la un eventual referendum pentru revizuire
Din populaţia rezidentă pe teritoriul României (aprox 85% din populaţia din 

listele electorale)

Referendum Constituţie 45,2%
Alegeri prezidenţiale 50,3%

* Din experienţa referendumului din 2012 cunoaştem că trebuie să raportăm 

aceste cifre doar la cei aprox. 85% din listele electorale care sunt prezenţi 

pe teritoriul României permanent. Cifrele de participare în diaspora sunt 

extrem de mici de regulă.

Potenţial de participare la vot scăzut
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Cine ar conduce mai bine România?

62,6%

16,8%

8,0%

5,0%

7,4%

0,2%

Un preşedinte ales direct de oameni

Un rege sau o regină care îşi moşteneşe tronul şi cu
limite constituţionale

Un dictator

Un prim ministru dat de partidul câştigător în
alegeri

Nu pot aprecia, nu stiu

NR
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De cine ar trebui ales preşedintele României?

88,2%

8,9%

2,9%

Direct de către oameni prin vot universal

De către Parlament

Nu pot aprecia, nu stiu
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Preşedintele României, după revizuirea Constituţiei, ar trebui:

33,6%

32,7%

25,0%

8,7%

Să aibă mai puţine puteri decât în prezent

Aceleaşi puteri ca în prezent

Mai multe puteri decât în prezent

Nu pot aprecia, nu stiu
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Ce variantă ar fi de preferat pentru România?

72,8%

22,0%

4,8%

0,3%

Preşedintele să reprezinte statul român, iar separat
primul ministru să conducă Guvernul, aşa cum e în

prezent?

Preşedintele să fie simultan şi reprezentantul
statului şi şeful Guvernului?

Nu pot aprecia, nu stiu

NR
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După părerea dvs. România ar trebui să fie:

64,2%

20,5%

5,9%

9,4%

Republică democratică

Monarhie constituţională şi democratică

Dictatură

Nu pot aprecia, nu stiu
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Credeţi că în Constituţia României ar trebui sau nu ar trebui să se facă 
referire la legătura între români şi creştinism:

56,7%

35,4%

7,7%

0,2%

Ar trebui

Nu ar trebui

Nu pot aprecia, nu stiu

NR
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Lideri politici
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Notorietate lideri politici.
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Dan Diaconescu

Regele Mihai

Mugur Isărescu

Mihai Răzvan Ungureanu

Vasile Blaga

Sorin Oprescu

Klaus Johannis
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Încredere lideri politici – „mai degrabă încredere”.

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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55,1%

50,7%

50,6%

44,6%

35,5%

32,2%

30,8%

23,0%

22,2%

18,5%

Mugur Isărescu

Sorin Oprescu

Victor Ponta

Regele Mihai

Klaus Johannis

Crin Antonescu

Mircea Geoană

Mihai Răzvan Ungureanu

Traian Băsescu

Vasile Blaga

Dan Diaconescu
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru PREŞEDINTELE 
ROMÂNIEI, pe cine aţi vota dintre urmǎtorii candidaţi? 

- 79% au oferit o variantă de vot.

- 6,3% nu ar vota, 14,6% nu sunt hotărâţi.

- 0,1% nu răspund

42,3%

22,4%

11,2%

7,5%

5,8%

4,9%

5,9%

Crin Antonescu, din
partea USL

Mihai Răzvan
Ungureanu, din partea
Alianţei DA PNŢCD-FC

Dan Diaconescu, din
partea PP-DD

Corneliu Vadim Tudor,
din partea PRM

Vasile Blaga, din partea
PDL

Gigi Becali, din partea
PNG

Altul (Ponta, Geoană,
Isărescu, Băsescu)
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Cine credeţi că are şansele cele mai mari să fie următorul preşedinte 
al României? (întrebare deschisă)

32,0%

15,8%

6,1%

5,7%

3,5%

2,6%

2,3%

1,2%

1,0%

0,9%

2,8%

26,2%

Crin Antonescu

Victor Ponta

Mugur Isărescu

Sorin Oprescu

Mihai Răzvan Ungureanu

Dan Diaconescu

Traian Băsescu

Mircea Geoană

Calin Popescu Tariceanu

Klaus Johannis

Alte variante

Nu ştiu
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Teme politice la zi

- Indicatorul de susţinere pentru Guvernul Ponta rămâne faţă de acum 9 luni în zona de 30% (mulţumit în 
mare şi foarte mare măsură), chiar dacă este într-o scădere semnificativă de la 36% la 30%. Şi grupul celor mai 
puţini mulţmuţi („mulţmumiţi în mică măsură”) a crescut semnificativ de la 20% la 36%.

- Observăm că faţă de persoana premierului, care atrage încrederea a 50% din români, Guvernul în 
ansamblul său nu mulţumeşte decât 30% dintre cetăţeni. E un fenomen care s-a întâlnit şi în alte guvernări 
recente.

- Cu toate acestea, aşteptarea majorităţii românilor (51,7%) este ca USL să reziste până la alegerile 
prezidenţiale. Temele de pe agenda mass-media, adică „scandalurile din USL”, nu au afectat puternic 
credibilitatea alianţei ca un tot.

- Tema „procuror şef DNA” nu pare a fi strârnit atenţia oamenilor, aşa cum ne-am fi aşteptat. Doar 50% dintre 
români se poziţionează pro sau contra acestei numiri, ceilalţi părând indiferenţi. 

- Subiectul „coabitării” pare a fi un subiect mai delicat, reuşind să despartă două „tabere” mai consistente, 
pro şi contra: 45,8%-32,5%.
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În ce măsură sunteți mulțumit de activitatea Guvernului Ponta-USL 
după aproape 1 an de mandat?

32,2%

36,2%

25,3%

4,4%

2,0%

În foarte mică
măsură/Deloc

În mică măsură

În mare măsură

În foarte mare măsură

Nu pot aprecia, nu stiu
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În ce măsură sunteți mulțumit de activitatea Guvernului Ponta-USL 
după aproape 1 an de mandat? – Evoluţie.

iulie 2012 aprilie 2013

În foarte mică măsură/Deloc 32,5% 32,2%

În mică măsură 20,2% 36,2%

În mare şi foarte mare măsură 36,1% 29,7%
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Credeţi că până la alegerile pentru Preşedintele României din 
decembrie 2014:

31,3%

51,7%

17,0%

Alianţa USL se va rupe

Alianţa USL se va menţine

Nu pot aprecia, nu stiu
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Consideraţi că Pactul de coabitare dintre Victor Ponta şi Traian 
Băsescu...?

45,8%

32,5%

13,6%

8,1%

Este benefic pentru România

Nu este benefic pentru România

Nu are nici un efect pozitiv nici
negativ

Nu pot aprecia
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Consideraţi că prin numirea recentă a Laurei Codruţa Kovesi ca şef 
al DNA ...

15,0%

35,3%

16,0%

21,0%

12,1%

0,5%

Victor Ponta şi-a trădat electoratul

Victor Ponta a făcut un gest
responsabil şi normal

Nu are relevanţă numirea

Nu aţi auzit de eveniment

Nu pot aprecia, nu stiu

NR
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Teme sociale la zi
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Dvs. ce părere aveţi: Exploatarea gazelor de şist - nou descoperite -
este un pericol pentru mediu şi oameni?

41,5%

21,9%

16,0%

20,3%

0,3%

E un pericol

Nu e un pericol

Nu stiu, nu pot aprecia

Nu am auzit

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

44,8%

35,3%

19,8%

0,1%

Un pericol pentru
România

Un beneficiu pentru
România

Nu pot aprecia

NR
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„Statul să nu mai dea bani bisericilor”: sunteţi mai degrabă de acord 
sau mai degrabă împotrivă cu afirmaţia?

41,7%

49,5%

8,7%

0,4%

Mai degrabă de acord

Mai degrabă împotrivă

Nu pot aprecia

NR
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„Religia trebuie să fie materie obligatorie în şcoli”: sunteţi mai 
degrabă de acord sau mai degrabă împotrivă cu afirmaţia?

61,5%

32,8%

5,0%

0,7%

Mai degrabă de acord

Mai degrabă împotrivă

Nu pot aprecia

NR



Sfârşit.

Vă mulţumim.

.


