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 Pe culmile optimismului social 
  Momentul moțiunii de cenzură prin care 

guvernul Ungureanu a căzut a fost o surpriză 

pentru politicieni, pentru presă, dar și pentru 

opinia publică. Momentul a fost receptat, mai 

ales de susținătorii opoziției, ca fiind ocazia unei 

schimbări majore, generatoare de optimism și de 

schimbare socială. Sociologic, instabilitatea 

emoțională a opiniei publice este un lucru 

notoriu, dar amplitudinea unor schimbări de 

trend de tipul celor discutate aici este 

caracteristică doar perioadei imediat următoare 

unor alegeri generale. Este o perioadă 

caracterizată prin creșterea bruscă a 

optimismului și prin bonusarea, prin privilegierea 

celor care sunt percepuți ca învingători. De 

altfel, o asemenea perioadă mai este numită în 

sociologia electorală „refondarea opiniei după 

alegeri” și reprezintă o culme a reașezării 

simpatiilor politice și a intențiilor de vot. 

Cabinetul Ponta, încă neînvestit, este 

beneficiarul unui asemenea moment de grație. 

Investiția emoțională explozivă vine, de regulă, 

după o periodă mai lungă, în care oamenii 

așteptau schimbări majore. Numirea lui Mihai 

Răzvan Ungureanu a fost un moment de relativ 

entuziasm, dar unul care se deosebea radical de 

cel al moțiunii aprobate, prin faptul că se făcea o 

schimbare doar în interiorul puterii, cu toate că 

imaginea de independent și de tehnocrat a 

reușit să aducă primul salt de după criza politică 

în evoluția poizitivă a încrederii în instituții. 

Momentul desemnării lui Ponta vine după o criză 

politică și după o confruntare fără precedent 

între putere și opoziție, iar căderea guvernului 

Ungureanu și desemnarea lui Victor Ponta au 

fost interpretate de opinia publică precum o 

victorie a opoziției la alegerile generale. USL și 

Victor Ponta au acumulat fulgerător un capital 

de simpatie imens și se află deja pe un munte de 

optimism social. Nu este o sarcină simplă să 

gestionezi un portofoliu de așteptări și nici să 

păstrezi un asemenea nivel de simpatie.  

 

Moțiunea de cenzură și desemnarea lui Victor 
Ponta ca premier – declanșarea unei emoții 
politice fără precedent 
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Este o șansă, dar și un pericol pentru un guvern 

considerat ca provizoriu. Este o șansă pentru că 

încrederea și optimismul reprezintă cecuri în alb, 

care ar putea susține un proiect viabil de 

modernizare a statului, dar și un pericol, dacă nu 

se realizează un bun management al unor 

aspirații care o iau razna în asemenea momente. 

Un lucru este cert: polarizarea emoțională în 

jurul USL, al lui Crin Antonescu și al lui Victor 

Ponta este deja o premisă pentru un start bun în 

apropiatele alegeri locale.  

  

 
Impresia că direcția în care 
merge țara se corectează 

 Cei mai mulți dintre respondenți sunt optimiști 

atunci când se gândesc la viitor – 49%, în timp ce 

38% sunt rezervați, iar doar 11% se declară 

pesimiști. Femeile tind să declare că sunt 

rezervate în proporție ușor mai ridicată decât 

bărbații, în timp ce aceștia tind să fie pesimiști în 

măsură ușor mai mare. Optimismul 

respondenților scade odată cu creșterea vârstei, 

iar tendința de a se declara rezervați crește 

odată cu nivelul de studii absolvite. Locuitorii din 

Transilvania și Banat sunt optimiști în cea mai 

mare proporție, în timp ce locuitorii din Moldova 

se declară optimiști în cea mai redusă proporție.  

 

 

Credeti cã în România lucrurile merg într-o directie 
bunã sau într-o directie gresitã? 

2 mai 2012 
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este bună 

33% 

Directia 
este 

gresită 
61% 
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răspund 
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Credeti că în România lucrurile merg într-o directie bună sau într-o directie gresită? * 
Gender 

 

 

Gender 

Total 

Masculin Feminin 

Credeti că în 

România lucrurile 

merg într-o directie 

bună sau într-o 

directie gresită? 

Directia este bună 38,3% 28,5% 33,0% 

Directia este 

gresită 
57,1% 63,9% 60,8% 

Nu stiu 4,0% 5,9% 5,0% 

Nu răspund ,5% 1,7% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Credeti că în România lucrurile merg într-o directie bună sau într-o directie gresită? * Vârsta  

Vârsta 

Total 

18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 

Credeti că în 

România lucrurile 

merg într-o directie 

bună sau într-o 

directie gresită? 

Directia este bună 15,7% 33,3% 36,9% 48,2% 33,0% 

Directia este gresită 79,1% 60,6% 57,5% 42,2% 60,8% 

Nu stiu 3,2% 5,5% 4,4% 8,4% 5,0% 

Nu răspund 2,0% ,6% 1,2% 1,2% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Credeti că în România lucrurile merg într-o directie bună sau într-o directie gresită? * 
Scolaritate  

Credeti că în România lucrurile merg într-o directie bună sau într-o directie gresită? * 
Regiunea  

Scolaritate 

Total 
Studii 

elementare 
Studii medii 

Studii 

superioare 

Credeti că în 

România lucrurile 

merg într-o directie 

bună sau într-o 

directie gresită? 

Directia este bună 23,8% 33,5% 37,2% 33,0% 

Directia este gresită 70,2% 60,6% 55,3% 60,8% 

Nu stiu 5,3% 5,2% 4,4% 5,0% 

Nu răspund ,7% ,7% 3,1% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Regiunea 

Total 
Transilvania+ 

Banat 

Sud+Bucuresti+

Dobrogea 
Moldova 

Credeti că în 

România lucrurile 

merg într-o directie 

bună sau într-o 

directie gresită? 

Directia este bună 27,2% 36,3% 33,6% 33,0% 

Directia este gresită 65,6% 58,4% 59,1% 60,8% 

Nu stiu 6,3% 3,9% 5,9% 5,0% 

Nu răspund ,8% 1,3% 1,4% 1,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Cei mai mulți dintre respondenți sunt optimiști 

atunci când se gândesc la viitor – 49%, în timp ce 

38% sunt rezervați, iar doar 11% se declară 

pesimiști. Femeile tind să declare că sunt 

rezervate în proporție ușor mai ridicată decât 

bărbații, în timp ce aceștia tind să fie pesimiști în 

măsură ușor mai mare. Optimismul 

respondenților scade odată cu creșterea vârstei, 

iar tendința de a se declara rezervați crește 

odată cu nivelul de studii absolvite. Locuitorii din 

Transilvania și Banat sunt optimiști în cea mai 

mare proporție, în timp ce locuitorii din Moldova 

se declară optimiști în cea mai redusă proporție.  

  

 Cu 10% mai mulți optimiști, dar 
problemele rămân 

  Valul de optimism care caracterizează acest 

moment suprins de acest studiu se manifestă și 

în cazul percepției respondenților privind modul 

în care vor trăi în viitorul apropiat; 41% dintre ei 

cred că vor trăi mult mai bine sau ceva mai bine 

peste un an, cu aproximativ 10% mai mulți 

comparativ cu datele obținute în lunile 

precedente. Din nou, femeile se dovedesc a fi 

mai optimiste decât bărbații, la fel vârstnicii 

comparativ cu respondenții mai tineri sau de 

vârstă mijlocie. Cu cât sunt mai educați, cu atât 

respondenții consideră în proporție mai redusă 

cum că vor trăi mai bine peste un an. 

  

 Conform spuselor respondenților, cea mai mare 

problemă cu care se confruntă cei mai mulți 

dintre ei este cea financiară și a nivelului scăzut 

de trai (51%). Aceasta este urmată de lipsa 

locurilor de muncă (14%) și de problemele de 

sănătate (13%).  

  

 Cea mai gravă problemă a localității în care 

locuiesc este lipsa locurilor de muncă, în viziunea 

persoanelor intervievate (menționată de 20% 

dintre acestea).  

  

 

În general, sunteti pesimist, optimist sau rezervat 
când vă gânditi la viitor? 

2 mai 2012 

Pesimist 
11% 

Optimist 
49% 

Rezervat 
38% 

Nu stiu 
1% 

Nu 
răspund 

1% 

Cum credeti că veti trăi peste un an? 

7% 

34% 

34% 

11% 

11% 

3% 

1% 

Mult mai bine 

Ceva mai bine 

Aproximativ la fel 

Ceva mai prost 

Mult mai prost 

Nu stiu 

Nu răspund 
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Cum credeti cã veti trãi peste un an? 

4% 

26% 

32% 

19% 

17% 

2% 

0,2% 

3% 

25% 

30% 

24% 

17% 

1% 

0,2% 

4% 

24% 

30% 

22% 

17% 

2% 

1% 

3% 

16% 

25% 

26% 

28% 

2% 

0% 

7% 

34% 

34% 

11% 

11% 

3% 

1% 

Mult mai bine 

Ceva mai bine 

Aproximativ la fel 

Ceva mai prost 

Mult mai prost 

Nu stiu 

Nu răspund 

13 feb. 2012 17 feb. 2012 21 feb. 2012 6 mar. 2012 2 mai 2012 

Care este cea mai mare problemă cu care vă confruntati dumneavoastră personal în 
momentul de fată? 

2 mai 2012 

51% 

14% 

13% 

2% 

1% 

0,5% 

0,5% 

0,5% 

6% 

6% 

5% 

1% 

Lipsa banilor/Problemele financiare/Nivelul scăzut de 
trai 

Lipsa locului de muncă/Lipsa locurilor de muncă în 
general 

Problemele de sănătate/Boala 

Conducerea deficitară a tării 

Birocratia 

Coruptia 

Lipsa timpului 

Lipsa unei locuinte 

Alt răspuns 

Nu am probleme 

Nu stiu 

Nu răspund 

Întrebare deschisă 
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Care este cea mai mare problemă cu care se confruntă localitatea în care 

trăiti în momentul de fată?  

20% 

12% 

9% 

6% 

6% 

5% 

5% 

2% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

4% 

6% 

16% 

1% 

Lipsa locurilor de muncă 

Lipsa banilor/Situatia economică/Sărăcia 

Starea proastă a drumurilor/Neasfaltarea străzilor 

Sistemul de canalizare inexistent/deficitar 

Lipsa/Proasta functionare a unor utilităti 

Conducerea deficitară/Administratia proastă 

Lipsa curăteniei 

Infrastructura deficitară 

Câinii vagabonzi 

Lipsa sigurantei cetăteanului/Lipsa ordinii 

Lipsa spatiilor verzi/a parcurilor 

Veniturile mici 

Poluarea 

Circulatia aglomerată/Traficul 

Sistemul sanitar deficitar 

Lipsa parcărilor 

Alt răspuns 

Nu sunt probleme 

Nu stiu 

Nu răspund 

Întrebare deschisă 

2 mai 2012 
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 A doua problemă pe care o menționează aceștia 

este lipsa banilor (12%), aceasta fiind urmată de 

starea proastă a drumurilor (9%). 

 

 Situația economică precară este văzută drept 

cea mai mare problemă cu care se confruntă 

România în acest moment de către cei mai mulți 

respondenți – 20%. Lipsa locurilor de muncă este 

a doua problemă în funcție de numărul 

mențiunilor – 17%, aceasta fiind urmată de 

conducerea defectuoasă a țării – 13% și de criza 

politică – 10%. 

 

 Moțiunea de cenzură –  
 un moment emoțional 
 De moțiunea de cenzură prin care a fost demis 

Guvernul Ungureanu au auzit 87% dintre 

respondenți. Bărbații au auzit de acest lucru în 

proporție mai ridicată decât femeile, 

cunoașterea acestui aspect fiind cu atât mai 

răspândită cu cât crește vârsta sau nivelul de 

educația ale respondenților. Locuitorii din 

mediul urban au auzit de acest lucru în proporție 

mai ridicată decât cei din mediul rural, la fel 

susținătorii USL comparativ cu susținătorii altor 

partide.  

  

 Dintre cei care au auzit de demiterea acestui 

guvern, 49% consideră că a fost un lucru bun, în 

timp ce 30% o văd drept un lucru rău, iar 18% nu 

știu dacă este un lucru bun sau rău. Bărbații 

consideră că este un lucru bun în proporție mai 

mare decât femeile, tendința de a declara acest 

lucru crescând odată cu vârsta și cu nivelul de 

educație al persoanelor intervievate. Locuitorii 

țării care consideră că acesta a fost un lucru bun 

în cea mai redusă proporție sunt cei din 

Transilvania și Banat, în timp ce la polul opus se 

află cei din sud. Susținătorii USL, de asemenea, 

tind să considere că demiterea guvernului este 

un lucru bun în măsură semnificativ mai ridicată 

decât cei ai altor partide. 

 

 

Care este cea mai mare problemă cu care se 
confruntă România în momentul de fată?  

Întrebare deschisă 

20% 

17% 

13% 

10% 

8% 

6% 

3% 

3% 

3% 

2% 

2% 

1% 

3% 

0,2% 

9% 

0,5% 

Situatia economică/financiară/Lipsa banilor 

Lipsa locurilor de muncă 

Conducerea defectuoasă 

Criza politică/Politicienii/Politica 

Coruptia/Hotia 

Nivelul scăzut de trai/Sărăcia 

Veniturile scăzute 

Caracterul/atitudinea cetătenilor 

Datoriile 

Infrastructura deficitară 

Inflatia/Preturile mari 

Sistemul sanitar deficitar 

Alt răspuns 

Nu sunt probleme 

Nu stiu 

Nu răspund 

2 mai 2012 

Da 87% 

Nu 13% 

Dumneavoastră ati auzit de motiunea de 

cenzură prin care a fost demis Guvernul 
Ungureanu?  

2 mai 2012 
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Credeti că demiterea Guvernului Ungureanu este un lucru bun sau rău? 

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de moțiunea de cenzură – 87% 

2 mai 2012 

Un lucru bun 
49% 

Un lucru rău 
30% 

Nu stiu 18% 

Nu răspund 
3% 

Credeti că demiterea Guvernului Ungureanu este un lucru bun sau rău? * Gender  

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de moțiunea de cenzură – 87% 

Gender 

Total 

Masculin Feminin 

Credeti că demiterea 

Guvernului 

Ungureanu este un 

lucru bun sau rău? 

Un lucru bun 53,4% 44,2% 48,7% 

Un lucru rău 27,2% 33,5% 30,4% 

Nu stiu 16,3% 19,0% 17,7% 

Nu răspund 3,1% 3,4% 3,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Credeti că demiterea Guvernului Ungureanu este un lucru bun sau rău? * 
Vârsta  

Credeti că demiterea Guvernului Ungureanu este un lucru bun sau rău? * 
Scolaritate  

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de moțiunea de cenzură – 87% 

Vârsta 

Total 

18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani Peste 65 de ani 

Credeti că 

demiterea 

Guvernului 

Ungureanu este 

un lucru bun 

sau rău? 

Un lucru bun 33,7% 46,5% 50,3% 66,5% 48,7% 

Un lucru rău 39,3% 31,4% 28,0% 23,9% 30,4% 

Nu stiu 25,8% 20,8% 15,4% 7,7% 17,7% 

Nu răspund 1,1% 1,3% 6,3% 1,9% 3,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de moțiunea de cenzură – 87% 

Scolaritate 

Total 
Studii 

elementare 
Studii medii 

Studii 

superioare 

Credeti că demiterea 

Guvernului 

Ungureanu este un 

lucru bun sau rău? 

Un lucru bun 43,5% 47,8% 54,4% 48,7% 

Un lucru rău 32,2% 31,3% 26,3% 30,4% 

Nu stiu 22,6% 16,6% 18,4% 17,7% 

Nu răspund 1,7% 4,2% ,9% 3,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Credeti că demiterea Guvernului Ungureanu este un lucru bun sau rău? * 
Regiunea  

Credeti că demiterea Guvernului Ungureanu este un lucru bun sau rău? * Dacă duminica 
viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ati vota?  

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de moțiunea de cenzură – 87% 

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de moțiunea de cenzură – 87% 

Regiunea 

Total 
Transilvania+ 

Banat 

Sud+Bucuresti

+ Dobrogea 
Moldova 

Credeti că demiterea 

Guvernului 

Ungureanu este un 

lucru bun sau rău? 

Un lucru bun 42,2% 52,5% 48,9% 48,7% 

Un lucru rău 36,3% 25,7% 33,5% 30,4% 

Nu stiu 17,4% 18,2% 16,5% 17,7% 

Nu răspund 4,0% 3,5% 1,1% 3,2% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră 

cu ce partid ati vota? 

Total 

PDL USL UDMR PRM PNG UNPR PP Alt partid 

Credeti că 

demiterea 

Guvernului 

Ungureanu 

este un lucru 

bun sau rău? 

Un lucru bun 12,7% 72,5% 44,1% 10,3% 100,0% 26,7% 21,3% 16,7% 54,6% 

Un lucru rău 74,5% 14,0% 32,4% 41,4% * 73,3% 56,0% 66,7% 29,8% 

Nu stiu 10,9% 12,2% 5,9% 34,5% * * 22,7% 16,7% 13,3% 

Nu răspund 1,8% 1,3% 17,6% 13,8% * * * * 2,3% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 93% dintre persoanele care au participat la acest 

studiu declară că au auzit de numirea lui Victor 

Ponta pentru funcția de Prim Ministru al 

României. O proporție similară a auzit de 

numirea lui Mihai Răzvan Ungureanu la scurt 

timp după întâmplarea acestui eveniment: 94%. 

Femeile tind să declare că au auzit de acest lucru 

în proporție ușor mai redusă decât bărbații, 

proporția în care respondenții au auzit crescând 

și odată cu vârsta și cu școlaritatea 

respondenților.  

  

 Majoritatea celor intervievați consideră că 

numirea lui Victor Ponta în funcția de premier 

este un lucru bun – 63%, în timp ce 22% 

consideră că este un lucru rău. Bărbații îl 

evaluează pozitiv în măsură mai ridicată, 

tendința de apreciere pozitivă crescând odată cu 

vârsta celor intervievați. Respondenții din 

Transilvania și Banat sunt cei mai puțin dispuși să 

vadă acest lucru drept pe unul pozitiv, 

comparativ cu cei din Moldova sau cu cei din 

sudul țării (55,4% vs. 66%). 

  

 Mai mulți respondenți declară că au o părere 

bună sau foarte bună despre numirea lui Victor 

Ponta pentru funcția de premier decât au 

declarat acest lucru cu ocazia numirii lui Mihai 

Răzvan Ungureanu (71% vs. 59%). Cu cât sunt 

mai în vârstă, cu atât respondenții au o părere 

bună despre acest lucru în proporție mai ridicată 

– 83,4% (peste 65 de ani) comparativ cu 56,4% 

(18-35 ani). 

  

 36% dintre respondenți cred că Victor Ponta, în 

calitate de premier, va scoate țara din criză, 

procent semnificativ mai ridicat decât al celor 

care au declarat același lucru despre Mihai 

Răzvan Ungureanu la scurt timp după numirea sa 

(27%). Cu cât sunt mai în vârstă, cu atât 

respondenții tind să considere că Victor Ponta va 

reuși să scoată țara din criză, proporția lor fiind 

de 57,8% în rândul celor de peste 65 de ani. Pe 

de altă parte, cu cât au un nivel mai ridicat de 

educație, cu atât intervievații sunt mai sceptici. 

Ati auzit de numirea lui Victor Ponta în functia de prim 
ministru al României? 

Da 93% 

Nu 7% 

2 mai 2012 

Credeti că numirea lui Victor Ponta în functia 

de prim ministru al României este un lucru bun 
sau rău?  

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit 

de numirea lui Victor Ponta –93% 

Un lucru 
bun 63% Un lucru 

rău 22% 

Nu stiu 
13% 

Nu 
răspund 

2% 

Ce părere aveti despre numirea lui Victor Ponta 
în functia de prim ministru al României?  

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de 

numirea lui Victor Ponta –93% 

18% 

53% 

4% 

15% 

6% 

4% 

Foarte bună 

Bună 

Nici bună, nici proastă 

Proastă 

Foarte proastă 

Nu răspund 
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Ce părere aveti despre numirea lui Victor Ponta în functia de prim ministru al 
României? * Vârsta  

Ce părere aveti despre numirea lui Victor Ponta în functia de prim ministru al României? * 

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ati 
vota?  

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de numirea lui Victor Ponta –93% 

Întrebare filtrată – Respondenți care au auzit de numirea lui Victor Ponta –93% 

Vârsta 

Total 

18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 

Ce părere aveti despre 

numirea lui Victor 

Ponta în functia de 

prim ministru al 

României? 

Foarte bună 5,7% 18,5% 21,1% 28,2% 18,4% 

Bună 50,7% 52,7% 53,3% 55,2% 52,9% 

Nici bună, nici proastă 8,1% 4,8% 1,4% 2,5% 3,8% 

Proastă 21,3% 18,2% 12,0% 6,7% 14,8% 

Foarte proastă 8,1% 4,2% 6,2% 3,7% 5,6% 

Nu răspund 6,2% 1,8% 6,0% 3,7% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 

dumneavoastră cu ce partid ati vota? 

Total 

PDL USL UDMR PRM PNG UNPR PP 
Alt 

partid 

Ce părere aveti 

despre numirea lui 

Victor Ponta în functia 

de prim ministru al 

României? 

Foarte bună 3,4% 31,8% * * * * 2,4% * 21,2% 

Bună 45,8% 59,8% 64,7% 44,4% * 46,7% 30,1% 52,2% 53,9% 

Nici bună, nici 

proastă 
2,5% 1,9% * 8,3% * 13,3% * * 2,2% 

Proastă 31,4% 3,3% 35,3% 41,7% 80,0% 40,0% 32,5% 21,7% 14,2% 

Foarte proastă 16,9% 1,4% * * 20,0% * 21,7% 13,0% 5,7% 

Nu răspund * 1,8% * 5,6% * * 13,3% 13,0% 2,9% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Agendă pentru Victor Ponta 
  Prima măsură pe care ar trebui să o ia noul 

guvern, care întrunește cele mai multe mențiuni, 

este crearea locurilor de muncă – 22%, aceasta 

fiind urmată de creșterea salariilor bugetarilor – 

12%, de creșterea pensiilor – 10%, precum și de 

combaterea corupției – 6% și de reducerea 

taxelor și impozitelor – 5%. 

 

 Personalitatea de a cărei nominalizare pentru a 

ocupa funcția de ministru respondenții au auzit 

în cea mai ridicată proporție este Mircea 

Diaconu (Ministerul Culturii) – 81%. Acesta este 

urmat de Leonard Orban (Ministerul Afacerilor 

Europene) – 75%, de Dan Nica (Ministerul 

Comunicațiilor) – 72%, Titus Corlățean 

(Ministerul Justiției) – 71% și de Ioan Rus 

(Ministerul Administrației și Internelor) – 70%. 

  

 Bărbații tind să fi auzit în proporție semnificativ 

mai ridicată de nominalizările făcute pentru 

ocuparea funcțiilor de miniștri în cadrul 

guvernului Ponta. De asemenea, cu cât sunt mai 

în vârstă sau mai educate, persoanele 

intervievate sunt mai informate. Respondenții 

din mediul urban sunt, de asemenea, mai 

informați, la fel cei din Moldova, comparativ cu 

cei din alte regiuni. 

  

 Per total, respondenții au o părere bună sau 

foarte bună despre nominalizările realizate 

pentru ocuparea funcțiilor de miniștri în cadrul 

Guvernului Ponta în proporție de 71%, în timp ce 

doar 15% declară că ar avea mai degrabă o 

părere proastă sau foarte proastă. Odată cu 

creșterea vârstei respondenților crește și 

proporția în care aceștia au o părere bună sau 

foarte bună despre aceste nominalizări. De 

asemenea, respondenții din mediul rural au o 

părere bună despre acestea în proporție 

semnificativ mai ridicată decât cei din mediul 

rural. 

Considerati cã Victor Ponta, în calitatea sa de Prim 
Ministru al României, va scoate tara din crizã? 

36% 

54% 

9% 

1% 

Da, o va scoate 

Nu o va scoate 

Nu stiu 

Nu răspund 

2 mai 2012 

Care considerati că este prima măsură pe care 
ar trebui să o adopte noul guvern al României?  

22% 

12% 

10% 

6% 

5% 

4% 

2% 

2% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

0,4% 

11% 

18% 

1% 

Crearea locurilor de muncă 

Cresterea salariilor bugetarilor 

Cresterea pensiilor 

Combaterea coruptiei 

Reducerea taxelor si impozitelor 

Cresterea economică 

Reforma justitiei 

Cresterea nivelului de trai 

Dezvoltarea agriculturii 

Iesirea din criză 

Atragerea de fonduri/ investitori 

Reforma educatiei 

Cresterea încrederii populatiei 

Schimbarea presedintelui 

Stabilizarea preturilor 

Reforma sănătătii 

Alta 

Nu stiu 

Nu răspund 

Întrebare deschisă 
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Considerati cã Mihai Rãzvan Ungureanu, în calitatea sa de Prim Ministru al 
României, va scoate tara din crizã? vs. Considerati cã Victor Ponta, în 
calitatea sa de Prim Ministru al României, va scoate tara din crizã? 

Considerati cã Mihai Rãzvan Ungureanu, în calitatea sa de Prim Ministru al României, va 

scoate tara din crizã? 

27% 

67% 

6% 

0,3% 

28% 

65% 

7% 

0,3% 

28% 

68% 

3% 

1% 

31% 

64% 

5% 

1% 

Da, o va scoate 

Nu o va scoate 

Nu stiu 

Nu răspund 

 13 feb. 2012  17 feb. 2012  21 feb. 2012  6 mar. 2012 

Considerati cã Victor Ponta, în calitatea sa de Prim Ministru al României, va scoate tara din crizã? 

36% 

54% 

9% 

1% 

Da, o va scoate 

Nu o va scoate 

Nu stiu 

Nu răspund 
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Ati auzit de nominalizarea lui ... pentru a ocupa functia de ministru în cadrul Guvernului 
Ponta? 

2 mai 2012 

81% 

75% 

72% 

71% 

70% 

69% 

69% 

67% 

64% 

61% 

60% 

59% 

55% 

55% 

54% 

52% 

48% 

19% 

24% 

27% 

28% 

29% 

29% 

30% 

32% 

36% 

39% 

40% 

41% 

44% 

44% 

44% 

46% 

51% 

1% 

1% 

1% 

1% 

1% 

2% 
1% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

0% 

2% 

2% 

1% 

1% 

Mircea Diaconu (Ministerul Culturii) 

Leonard Orban (Ministerul Afacerilor Europene) 

Dan Nica (Ministerul Comunicatiilor) 

Titus Corlătean (Ministerul Justitiei) 

Ioan Rus (Ministerul Administratiei si Internelor) 

Florin Georgescu (Ministerul Finantelor Publice) 

Mariana Câmpeanu (Ministerul Muncii) 

Andrei Marga (Ministerul Afacerilor Externe) 

Rovana Plumb (Ministerul Mediului) 

Corneliu Dobritoiu (Ministerul Apărării) 

Daniel Constantin (Ministerul Agriculturii) 

Florin Georgescu (Viceprim-ministru) 

Daniel Chitoiu (Minsterul Economiei) 

Corina Dumitrescu (Ministerul Educatiei) 

Vasile Cepoi (Ministerul Sănătătii) 

Ovidiu Silaghi (Ministerul Transporturilor) 

Eduard Hellvig (Ministerul Dezvoltării Regionale si Turismului) 

Da Nu Nu răspund 

Per total, ce părere aveti despre nominalizările realizate pentru ocuparea functiilor de ministri în 
cadrul Guvernului Ponta? 

11% 

60% 

6% 

10% 

5% 

6% 

2% 

Foarte bună 

Bună 

Nici bună, nici proastă 

Proastă 

Foarte proastă 

Nu stiu 

Nu răspund 
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2 mai 2012 

Vârsta 

Total 
18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 

Peste 65 de 

ani 

Per total, ce părere aveti 

despre nominalizările 

realizate pentru 

ocuparea functiilor de 

ministri în cadrul 

Guvernului Ponta? 

Foarte bună 1,6% 9,4% 14,4% 23,5% 11,5% 

Bună 59,0% 58,4% 61,3% 60,2% 59,8% 

Nici bună, nici 

proastă 
12,0% 7,7% 1,4% 3,6% 5,8% 

Proastă 8,8% 13,2% 8,6% 5,4% 9,6% 

Foarte proastă 4,8% 4,1% 6,5% 3,0% 5,0% 

Nu stiu 8,0% 5,5% 6,0% 3,0% 5,9% 

Nu răspund 5,6% 1,7% 1,9% 1,2% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Per total, ce părere aveti despre nominalizările realizate pentru ocuparea 
functiilor de ministri în cadrul Guvernului Ponta? * Vârsta  

Per total, ce părere aveti despre nominalizările realizate pentru ocuparea functiilor de 
ministri în cadrul Guvernului Ponta? * Tip localitate  

Tip localitate 

Total 

Urban Rural 

Per total, ce părere aveti 

despre nominalizările 

realizate pentru ocuparea 

functiilor de ministri în 

cadrul Guvernului Ponta? 

Foarte bună 11,7% 11,3% 11,5% 

Bună 64,6% 54,5% 59,8% 

Nici bună, nici proastă 3,6% 8,2% 5,8% 

Proastă 9,8% 9,4% 9,6% 

Foarte proastă 3,6% 6,4% 5,0% 

Nu stiu 4,7% 7,1% 5,9% 

Nu răspund 1,9% 3,1% 2,5% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 
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Per total, ce părere aveti despre nominalizările realizate pentru ocuparea 

functiilor de ministri în cadrul Guvernului Ponta? * Dacă duminica viitoare 
ar avea loc alegeri parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ati vota?  

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri parlamentare, 

dumneavoastră cu ce partid ati vota? 
Total 

PDL USL UDMR PRM PNG UNPR PP 
Alt 

partid 

Per total, ce părere aveti 

despre nominalizările 

realizate pentru ocuparea 

functiilor de ministri în 

cadrul Guvernului Ponta? 

Foarte bună 3,7% 20,1% 7,3% 5,3% * * 1,1% * 13,7% 

Bună 51,5% 67,8% 63,4% 60,5% 40,0% 82,4% 38,5% 60,9% 62,0% 

Nici bună, nici proastă 8,2% 4,7% * 13,2% * * 5,5% 21,7% 5,7% 

Proastă 21,6% 2,4% 19,5% 13,2% 60,0% 5,9% 20,9% 8,7% 8,7% 

Foarte proastă 10,4% 1,0% 4,9% * * * 19,8% * 4,3% 

Nu stiu 2,2% 3,6% * 7,9% * * 14,3% 4,3% 4,4% 

Nu răspund 2,2% ,3% 4,9% * * 11,8% * 4,3% 1,1% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

După cum stiti, în data de 7 mai 2012, Victor Ponta va prezenta în Parlament noua componentă a 

Guvernului. Credeti că acest Guvern va fi învestit? * Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri 
parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ati vota?  

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri 

parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ati vota? 

Total 

PDL USL UDMR PRM PNG UNPR PP 
Alt 

partid 

După cum stiti, în data de 7 

mai 2012, Victor Ponta va 

prezenta în Parlament noua 

componentă a Guvernului. 

Credeti că acest Guvern va 

fi învestit? 

Da, va fi învestit 68,7% 92,9% 90,2% 86,8% 60,0% 76,5% 42,9% 78,3% 83,3% 

Nu va fi învestit 24,6% 4,7% 9,8% 7,9% 40,0% 11,8% 39,6% 8,7% 11,8% 

Nu stiu 6,7% 2,3% * 5,3% * 11,8% 16,5% 13,0% 4,8% 

Nu răspund * ,2% * * * * 1,1% * ,2% 

Total 
100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 

100,0

% 
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Dumneavoastră personal cum ati vota dacă ati fi pus în situatia să decideti 
privind învestirea noului guvern? * Gender  

Dumneavoastră personal cum ati vota dacă ati fi pus în situatia să decideti privind 
învestirea noului guvern? * Vârsta  

Gender 

Total 

Masculin Feminin 

Dumneavoastră 

personal cum ati vota 

dacă ati fi pus în 

situatia să decideti 

privind învestirea 

noului guvern? 

Pentru 77,0% 67,2% 71,7% 

Contra 15,7% 16,2% 16,0% 

M-as abtine 5,8% 11,4% 8,9% 

Nu stiu 1,3% 3,8% 2,6% 

Nu răspund ,2% 1,4% ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 

Vârsta 

Total 

18-35 ani 36-50 ani 51-65 ani 
Peste 65 de 

ani 

Dumneavoastră personal 

cum ati vota dacă ati fi 

pus în situatia să decideti 

privind învestirea noului 

guvern? 

Pentru 49,8% 73,6% 76,8% 87,3% 71,7% 

Contra 23,3% 18,5% 13,0% 7,2% 16,0% 

M-as abtine 20,9% 5,8% 6,0% 4,8% 8,9% 

Nu stiu 5,2% 1,7% 3,0% * 2,6% 

Nu răspund ,8% ,6% 1,2% ,6% ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Dumneavoastră personal cum ati vota dacă ati fi pus în situatia să decideti 
privind învestirea noului guvern? * Scolaritate  

Scolaritate 

Total 
Studii 

elementare 
Studii medii 

Studii 

superioare 

Dumneavoastră 

personal cum ati 

vota dacă ati fi 

pus în situatia să 

decideti privind 

învestirea noului 

guvern? 

Pentru 64,9% 71,3% 77,9% 71,7% 

Contra 17,9% 15,5% 16,4% 16,0% 

M-as abtine 7,9% 10,2% 4,4% 8,9% 

Nu stiu 8,6% 2,0% ,9% 2,6% 

Nu răspund ,7% 1,0% ,4% ,8% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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 Prognoza opiniei publice: 
investire fără probleme! 

  Majoritatea persoanelor intervievate sunt de 

părere că acest guvern va fi învestit – 79%. 

Bărbații consideră că acest lucru se va întâmpla 

în proporție mai ridicată decât femeile, la fel 

respondenții mai în vârstă comparativ cu cei mai 

tineri și cei din mediul urban, comparativ cu cei 

din mediul rural. În mod similar, cu cât au au un 

nivel de educație mai ridicat, cu atât 

respondenții consideră în proporție mai ridicată 

că acest guvern va fi învestit. 

 

 Gândindu-se la situația ipotetică în care ar putea 

lua o decizie în sensul învestirii acestui nou 

guvern, 72% dintre respondenți declară că ar 

vota „pentru”, 16% ar vota „contra”, iar 9% s-ar 

abține. Femeile ar vota „pentru” în proporție 

mai redusă și s-ar abține în proporție mai 

ridicată, în timp ce persoanele trecute de 65 de 

ani sunt cele care ar susține acest guvern în 

proporție foarte ridicată (87,2%), spre deosebire 

de cele sub 35 de ani (49,8%). Și persoanele cu 

studii superioare se dovedesc a fi în favoarea 

noului guvern într-o proporție foarte ridicată, 

comparativ cu cele care au un nivel de educație 

mai scăzut. 

  

 Încredere în personalitățile 
politice. Antonescu și Ponta sunt 
marii beneficiari 

 Încrederea în Crin Antonescu, pe de altă parte, 

cunoaște o creștere semnificativă: de la 28% 

dintre intervievați care au aveau multă sau 

foarte multă încredere în acesta în februarie la 

38% care spun același lucru în mai. Bărbații au 

multă sau foarte multă încredere în acesta în 

proporție semnificativ mai mare decât femeile 

(46,8% vs. 31,2%). Cu cât sunt mai în vârstă, cu 

atât respondenții declară că au multă încredere 

în Crin Antonescu în proporție mai ridicată. 

După cum stiti, în data de 7 mai 2012, Victor 

Ponta va prezenta în Parlament noua 

componentă a Guvernului. Credeti că acest 
Guvern va fi învestit? 

Da, va fi 
învestit 

79% 

Nu va fi 
învestit 

13% 

Nu stiu 
7% 

Dumneavoastră personal cum ati vota dacă ati 

fi pus în situatia să decideti privind învestirea 
noului guvern? 

Pentru 
72% 

Contra 
16% 

M-as 
abtine 

9% 
Nu stiu 

3% 

Nu 
răspund 

1% 

2 mai 2012 

2 mai 2012 
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 Pe fondul evenimentelor recente, încrederea în 

Victor Ponta cunoaște o creștere fulminantă, de 

la 29% (multă+foarte multă) în februarie la 55% 

în mai. Acesta se bucură de multă încredere cu 

precădere în rândul vârstnicilor, a persoanelor 

cu studii superioare și a locuitorilor din Moldova. 

  

 În data de 2 mai 2012, 8% dintre români 

declarau că au multă încredere în Gigi Becali, 

procent mult mai scăzut decât în 21 februarie 

a.c., când acesta se bucura de o încredere 

ridicată din partea a 16% din populație. 

Încrederea în Gigi Becali tinde să scadă pe 

măsură ce nivelul de studii al respondenților 

crește, respectiv cei cu studii superioare tind în 

măsură mai mare (81,9%) să declare că au foarte 

puțină încredere în acesta față de persoanele 

care au absolvit studii elementare (43%). De 

asemenea, locuitorii din mediul urban au mai 

puțină încredere în Gigi Becali decât cei din 

mediul rural. Astfel, cei dintâi declară în 

proporție de 67,5% că au foarte puțină încredere 

în liderul PNG, în timp ce același răspuns îl dau 

doar 47,9% dintre persoanele care locuiesc în 

mediul rural. 

  

 Doar 30% din populația adultă a României 

declară că are multă sau foarte multă încredere 

în Vasile Blaga. În rândul celor care au declarat 

că au multă încredere în Vasile Blaga s-a 

remarcat faptul că tendința de a da un astfel de 

răspuns crește odată cu vârsta: 18-35 ani – 

20,1%, 36-50 ani – 24,5%, 51-65 ani – 26%, 

peste 65 de ai – 29,5%. Persoanele cu studii 

superioare tind să declare în mai mare măsură 

decât cei cu un nivel de educație mai scăzut că 

au multă încredere în Vasile Blaga. Același 

fenomen are loc și în ceea ce îi privește pe 

ardeleni, aceștia fiind mai încrezători decât 

locuitorii din restul țării. 

Câtă încredere aveti în Crin Antonescu?  

25% 

35% 

27% 

11% 

1% 

Foarte putină 

Putină 

Multă 

Foarte multă 

Nu răspund 

Negativ 
60% 

Pozitiv 
38% 

Câtă încredere aveti în Vasile Blaga?  

Negativ 
63% 

Pozitiv 
30% 

27% 

36% 

25% 

5% 

1% 

5% 

1% 

Foarte putină 

Putină 

Multă 

Foarte multă 

Cunosc doar 
numele 

Nu îl cunosc 

Nu răspund 

2 mai 2012 

2 mai 2012 
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Câtă încredere aveti în Victor Ponta?  

2 mai 2012 

15% 

29% 

37% 

18% 

0,1% 

0,1% 

1% 

Foarte putină 

Putină 

Multă 

Foarte multă 

Cunosc doar numele 

Nu îl cunosc 

Nu răspund 

Negativ 
44% 

Pozitiv 
55% 

Câtă încredere aveti în Corneliu Vadim Tudor?  

43% 

35% 

14% 

6% 

0,1% 

0,4% 

1% 

Foarte putină 

Putină 

Multă 

Foarte multă 

Cunosc doar numele 

Nu îl cunosc 

Nu răspund 

Negativ 
78% 

Pozitiv 
20% 
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Câtă încredere aveti în Dan Diaconescu?  

2 mai 2012 

Negativ 
74% 

Pozitiv 
21% 

46% 

28% 

14% 

7% 

0,2% 

2% 

2% 

Foarte putină 

Putină 

Multă 

Foarte multă 

Cunosc doar numele 

Nu îl cunosc 

Nu răspund 

Câtă încredere aveti în Gigi Becali?  

Negativ 
85% 

Pozitiv 
13% 

58% 

27% 

8% 

5% 

0,3% 

1% 

Foarte putină 

Putină 

Multă 

Foarte multă 

Nu îl cunosc 

Nu răspund 
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 Partidul Democrat Liberal nu se bucură de 

încredere ridicată din partea populației țării. 

Doar 15% dintre participanții la studiu au 

declarat că au multă sau foarte multă încredere 

în acest partid, în timp ce 84% au declarat că au 

puțină sau foarte puțină încredere. Mai mult, 

încrederea în PDL a scăzut semnificativ față de 

ultima parte a lunii februarie, când 21% dintre 

români aveau mai multă încredere. Bărbații 

(57,1%), în măsură mai mare decât femeile 

(45,9%), declară că au foarte puțină încredere în 

PDL. Înaintarea în vârstă se asociază, de 

asemenea, cu o încredere mai scăzută în Partidul 

Democrat Liberal, respectiv persoanele peste 65 

de ani (53,6%) declară în mai mare măsură decât 

tinerii între 18-35 de ani (36,9%) că au foarte 

puțină încredere în PDL. De asemenea, tendința 

de a acorda o încredere foarte scăzută fostului 

partid de guvernământ este mai pronunțată în 

rândul persoanelor cu studii superioare (60,6%). 

Ardelenii declară doar în proporție de 44,2% că 

au foarte puțină încredere în PDL, în timp ce 

același răspuns este oferit de 51,8% dintre 

moldoveni și de 55% dintre locuitorii din sud. 

  

 Încrederea în PSD este destul de crescută, 

comparativ cu aceea remarcată în cazul altor 

partide. 41% dintre respondenți afirmă că au 

multă, respectiv foarte multă încredere în acest 

partid. Se observă o creștere față de studiul 

efectuat în 21 februarie 2012, când încrederea 

crescută față de Partidul Social Democrat era 

manifestată doar de 26% dintre respondenți. 

Majoritatea respondenților care acordă multă 

încredere Partidului Social Democrat sunt 

vârstnici peste 65 de ani, dar și locuitori din 

Moldova. 

  

 Față de ultima perioadă a lunii februarie, când 

proporția celor care manifestau o încredere 

crescută față de PNL era de 31%, se observă o 

creșterea a acestei încrederi.  

Câtă încredere aveti în PDL?  
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 în luna mai a.c, 44% dintre români declară că au 

multă sau foarte multă încredere în acest partid. 

Spre deosebire de alte categorii de vârstă, 

persoanele peste 65 de ani declară în proporție 

semnificativ mai mare că au multă încredere în 

Partidul Național Liberal. (44%). Încrederea 

crescută față de PNL se manifestă cu atât mai 

puternic, cu cât nivelul de educație al populației 

este mai crescut. 27,2% dintre absolvenții de 

studii elementare declară că au multă încredere 

în partidul condus de Crin Antonescu, în timp ce 

același răspuns este oferit de 30,5% dintre 

absolvenții de studii medii și, în cea mai mare 

măsură, de persoane cu studii superioare, 

43,4%. Locuitorii din Transilvania și Banat 

declară în proporție mai mare decât locuitorii din 

alte zone că au foarte puțină încredere în PNL. 

  

 UMDR se bucură de încrederea crescută a doar 

8% din populație, majoritatea, 89%, declarând că 

are puțină sau foarte puțină încredere. 

Încrederea cea mai scăzută în acest partid o au 

persoanele de sex feminin, absolvenții de studii 

superioare și persoanele peste 35 de ani. 

Locuitorii din Ardeal declară în proporție mai 

ridicată (11,4%) decât cei din sud (3,6%) și cei 

din Moldova (5,5%) că au multă încredere în 

UDMR. 

  

 În mod similar Uniunii Democrate a Maghiarilor 

din România, nici UNPR nu se bucură de o 

încredere prea mare din partea românilor, doar 

7% dintre respondenți declarând că au o 

încredere crescută în acest partid. 50,6% dintre 

bărbați afirmă că au foarte puțină încredere în 

UNPR, procent semnificativ mai mare decât cel 

al femeilor care au aceeași opinie – 39,9%. 

  

 Partidul condus de Dan Diaconescu se bucură de 

încrederea crescută a 14% dintre români, cu 6% 

mai puțin decât la sfârșitul lunii februarie.  

Câtă încredere aveti în PNL?  
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44% 
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Câtă încredere aveti în PRM?  

2 mai 2012 
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Câtă încredere aveti în UNPR?  
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Câtă încredere aveti în PP DD?  

2 mai 2012 
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Negativ 
85% 

Pozitiv 
11% 

48% 

37% 

10% 

1% 

0,2% 

1% 

2% 

Foarte putină 

Putină 

Multă 

Foarte multă 

Cunosc doar numele 

Nu îl cunosc 

Nu răspund 2 mai 2012 



31 

 Spre deosebire de absolvenții de studii 

superioare, care declară în proporție de doar 

1,8% că au multă încredere în PP, cei cu studii 

medii (10,9%), respectiv elementare (12,6%), 

împărtășesc în proporție mai mare aceeași 

opinie. 

  

 USL – trece prima proba politică 
și câștigă aproape 20 de 
procente la încredere 

 44% dintre respondenți declară că au multă sau 

foarte multă încredere în alianța USL. Încrederea 

în această uniune a crescut semnificativ față de 

sfârșitul lunii februarie, când doar 25% dintre 

persoanele intervievate acordau același răspuns. 

Bărbații (23,5%), în mai mare măsură decât 

femeile (11,9%) au încredere foarte multă în 

USL. De asemenea, persoanele cu vârste peste 

65 de ani au foarte multă încredere în această 

alianță în proporție de 30,1%, procent 

semnificativ mai ridicat decât cel al tinerilor între 

18-35 ani – 8,8%. Dintre persoanele care declară 

că au multă încredere în Uniunea Social Liberală, 

majoritatea (33,6%) sunt absolvenți de studii 

superioare. 

 

 Instituțiile câștigă încredere  
 În momentul de față, majoritatea românilor, 

56%, manifestă o încredere scăzută față de 

Guvern. Totuși, față de studiul realizat în 21 

februarie 2012, încrederea românilor 

(multă+foarte multă) a crescut de la 29% la 42%. 

Tinerii cu vârste până în 35 de ani declară în 

proporție de 47,4% că au puțină încredere în 

Guvern, deosebindu-se radical de persoanele cu 

vârste peste 65 de ani, care au manifestat 

aceeași opinie în proporție de doar 21,7%. De 

asemenea, persoanele cu studii superioare 

declară în proporție semnificativ mai mare 

(46,5%) decât cele cu studii elementare (24,5%) 

că au încredere scăzută în Guvern. 

Câtă încredere aveți în USL? 
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 Președinția, de asemenea, beneficiază mai 

degrabă de o încredere scăzută din partea 

populației, respectiv 74% dintre respondenți 

declară că au puțină și foarte puțină încredere. 

Dintre cei care declară că au multă încredere în 

instituția prezidențială, majoritari sunt cei cu 

vârste sub 65 de ani. În rândul persoanelor cu 

studii superioare se observă cea mai pronunțată 

tendință de a avea puțină încredere în 

Președinție – 36,7%- față de 27,8% (studii 

elementare) și 32,2% (studii medii). 

 

 27% dintre participanții la studiu declară în mai 

2012 că au multă sau foarte multă încredere în 

Parlamentul României. Între tineri (18-50) și 

persoane mai în vârstă (51+) se remarcă o 

diferență semnificativă în modul în care aceștia 

acordă încredere Parlamentului. Tinerii declară 

în proporție de 16, 9% (18-35 ani), respectiv 

15,4% (36-50 ani) că au multă încredere în 

Parlament, proporții semnificativ mai mici decât 

cele ale altor categorii de vârstă. (51-65 ani – 

27,6%; peste 65 de ani – 27,7%). O diferență 

similară se remarcă și din perspectiva educației 

respondenților: cei cu studii elementare declară 

în proporție de 39,1% că au puțină încredere în 

Parlament, în timp ce respondenții cu studii 

superioare declară același lucru în proporție de 

52,2%. 

 

 Intenția de vot pentru USL, un 
salt spectaculos 

 În eventualitatea unor alegeri parlamentare, 

alianța USL ar obține majoritatea voturilor – 

61%. Se observă o creștere semnificativă a 

intenției de vot pentru USL în luna mai față de 

luna februarie, când alianța ar fi fost aleasă de 

mai puțin de 50% dintre votanți. 

  

 În momentul de față, întrebați fiind care este 

partidul din cadrul USL pe care îl susțin, 

majoritatea respondenților, 51%,  

Câtă încredere aveți în Președinție? 
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 au declarat că acesta este PSD, la fel ca în martie 

și februarie, când Partidul Social Democrat se 

afla tot în fruntea preferințelor românilor. 

Bărbații declară în proporție mai mare (43,2%) 

decât femeile (35,2%) că partidul din cadrul USL 

pe care îl susțin este PNL. Dintre cei care susțin 

PSD, majoritatea sunt vârstnici (64,2%), în timp 

ce PNL este susținut cu precădere de tineri 

(56,6%). PSD este susținut preponderent de 

persoane cu studii elementare (56,9%), iar PNL 

de respondenții cu studii superioare (61,1%). 

 

 Crin Antonescu: cel mai mare 
salt 

 În momentul de față, Crin Antonescu pare a fi 

preferatul românilor pentru funcția de 

președinte (42%). Acesta are o evoluție 

puternică față de luna martie, când era preferat 

de doar 29% dintre persoanele intervievate. 

Femeile (21,1%) îl preferă pe Victor Ponta 

pentru funcția de președinte al țării în proporție 

mai mare decât bărbații (15,9%%). În 

eventualitatea unor alegeri prezidențiale în 

momentul actual, tendința de a-l vota pe Victor 

Ponta scade odată cu înaintarea în vârstă, 

respectiv tinerii sub 35 de ani i-ar acorda votul în 

proporție de 27%, concomitent aceeași opțiune 

având-o doar 9,6% dintre persoanele cu vârste 

peste 65 de ani. În ceea ce îl privește pe Crin 

Antonescu, lucrurile se prezintă invers, acest 

fiind preferat mai degrabă de persoane mai în 

vârstă (65%) decât de cei tineri (23%). Mai mult, 

intenția de a acorda votul pentru președinte lui 

Crin Antonescu crește concomitent cu nivelul de 

școlaritate al respondenților și este mai 

pregnantă în rândul locuitorilor din mediul 

urban. De asemenea, locuitorii din sud și cei din 

Moldova îl preferă pe Crin Antonescu în măsură 

mai mare decât ardelenii. 

  

  

  

 

 

 

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri 
parlamentare, dumneavoastră cu ce partid ați vota?  
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Din cadrul USL, care este partidul politic pe care îl 
susțineți? 
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al României, dumneavoastră pe 
cine ați vota dintre următorii candidați? 

2 mai 2012 
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