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INTRODUCERE. METODOLOGIE.

Tipul sondajului
Sondaj cu interviuri 
telefonice, asistate de 
calculator (CATI), 70% 
telefonie mobilă, 30% 
telefonie fixă.

Volumul realizat al 
eşantionului
950 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 din populaţie  
pentru variabilele sex, 
vârstă, regiuni și mărime 
localitate.

Eroare statistică standard
3,2%, la un nivel de 
încredere de 95%.

Perioada în care a fost 
realizat sondajul
2 – 6 decembrie 2015.

Realizarea sondajului
Proiectarea, concepţia 
cercetării şi analiza 
rezultatelor au fost realizate 
integral de către Agenţia de 
Rating Politic, companie de 
consultanţă&strategie 
politică și cercetare de 
piață.

Utilizare
Analiza a fost realizată 
pentru uz propriu -
evaluarea stării electorale, 
promovare, pregătirea altor 
analize.

Contact
rp@ratingpolitic.ro, 
www.ratingpolitic.ro, 
www.twitter.com/ratingpolitic
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Notorietate lideri politici.Estimare de prezență la vot, dacă duminica viitoare ar fi alegeri 
parlamentare.

41%

39,2%

41,7%

37%

41%

Alegeri parlamentare 2008

Alegeri parlamentare 2012

Barometru ARP, aprilie 2015

Barometru ARP,  decembrie 2015

Evoluția participării la vot și a intenției de participare la vot.
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru PARLAMENTUL 
ROMÂNIEI cu care din urmǎtoarele partide aţi vota? 

35,0%

34,0%

7,5%

6,5%

5,0%

4,0%

2,5%

2,5%

1,5%

1,5%

PNL

PSD

MP

ALDE

PRM

UDMR

UNPR

PNTCD

M10

PSRO
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Dacă în lista citită, alături de celelalte partide, s-ar găsi și un partid nou 
înființat, susținut de Klaus Iohannis și Dacian Cioloș?

41%

35%

11%

8%

5%

V-ați păstra opțiunea/decizia (de la 
întrebarea despre vot)

Ați vota pentru acest nou partid 

E indecis între cele două opțiuni

Nu aș mai merge la vot

NR



Spectrul politic se diversifică din nou, după o perioadă de polarizare care a 
fost specifică alegerilor prezidențiale.

Se confirmă prognoza din aprilie a Agenției de Rating Politic: mergem către un 
Parlament cu mai mult de 2 partide mari, pe fondul logicii proporționale a 
sistemului electoral.

Partidele mari, PSD și PNL, revin în “matca” obișnuită pentru partidele lider, cu 
scoruri în plaja 30-37%.

Noul discurs, în ton mai radical, al lui Traian Băsescu tractează MP într-o zonă 
de relevanță, pe locul 3.

Un partid nou, susținut de Klaus Iohannis și Dacian Cioloș, ar fi recepetat pozitiv 
și ar aduna adepți de la toate partidele și nehotărâți.

Key points
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Cu care variantă sunteți mai degrabă de acord?

51%

44%

5%

În România este nevoie de partide noi

În România nu este nevoie de partide noi

NS/NR

38%

51%

59%

44%

În România este nevoie de partide noi

Barometru ARP, aprilie 2015

Barometru ARP, decembrie 2015

În România nu este nevoie de partide noi

Barometru ARP, aprilie 2015

Barometru ARP, decembrie 2015

Evoluție aprilie – decembrie 2015
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Considerați că actualele partide din România reprezintă ...?

6%

70%

19%

5%

Mai degrabă interesele alegătorilor

Mai degrabă interesele liderilor de
partid

Reprezintă echilibrat și interesele 
alegătorilor și ale liderilor

NS/NR
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Credeți că actualele partide politice din România ...?

60,5%

31,0%

8,5%

Se pot reforma

Nu se pot reforma

NS/NR
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Care ar fi pentru dumneavoastră cel mai important criteriu de a 
selecta politicieni credibili?

48,5%

21,0%

9,0%

8,0%

3,5%

3,0%

2,0%

1,5%

1,0%

2,5%

Să nu fie corupți

Competență

Să nu fie urmăriți sau condamnați penal

Să aibă o declarație de avere corectă

Să nu fie în conflict de interese cu afaceri

Să nu fie traseiști

Să nu fie un caz de nepotism

Să nu fi plagiat

Să nu fie colaboratori ai serviciilor secrete

NS/NR



Românii așteaptă într-o măsură mult mai mare decât în primăvară noi 
proiecte politice. Recentele evenimente au amplificat această dorință.

Imaginea partidelor actuale este proastă, fiind percepute că nu lucrează 
decât pentru interese proprii, nu pentru alegători.

Există totuși un orizont de așteptare pozitiv pentru o reformă a partidelor.

Corupția este principala problemă de credibilitate a candidaților în alegeri.

Key points
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Spuneți-mi dacă vi se pare o soluție bună sau o soluție proastă ca ... ?

Dacian Cioloș să fie președintele PNL?

41%

41%

18%

55%

31%

14%

Total populație

O soluție bună

O soluție proastă

NS/NR

Votanții PNL

O soluție bună

O soluție proastă

NS/NR
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Spuneți-mi dacă vi se pare o soluție bună sau o soluție proastă ca ... ?

Vasile Dâncu să fie președintele PSD?

29%

30%

41%

33%

33%

34%

Total populație

O soluție bună

O soluție proastă

NS/NR

Votanții PSD

O soluție bună

O soluție proastă

NS/NR



Scenariile propuse de mass-media, despre posibilul “import” al liderilor 
actualului guvern de către PNL, respectiv PSD, au doar o susținere parțială, în 
cazul PNL.

Eventuala venire a lui Dacian Cioloș la conducerea PNL are o susținere 
moderată, destul de ridicată în rândul suporterilor PNL.

Eventuala venire a lui Vasile Dâncu la conducerea PSD nu are o susținere 
solidă în acest moment.

Key points



Sfârşitul Raportului 1.

Vă mulţumim.

.


