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Raport științific  

privind implementarea proiectului în perioada ianuarie – decembrie 2012 

 

Proiectul de cercetare Schimbare și stabilitate în comportamentul electoral în România: 2009-2014 

abordează de o manieră sistematică o serie de teme de cercetare vizând sfera comportamentului electoral în 

contextual oferit de societatea românească contemporană, dar dintr-o perspectivă comparativă ghidată de 

principalele teorii ale domeniului. Aceste teme sunt abordate ținând cont de două aspect majore, potențialul 

impact al crizei economice asupra atitudinilor, valorilor și comportamentelor politice ale cetățenilor și 

crescânda nemulțumire a cetățenilor români față de activitatea partidelor politice. Temele specifice abordate 

de proiect sunt prezența la vot (turnout) și supra-raportarea acesteia în sondajele de opinie publică, 

comportamentul de vot al cetățenilor români în cadrul alegerilor de rang unu (parlamentare, prezidențiale) și 

doi (europene, locale), reforma sistemului electoral și consecințele acesteia asupra mobilizării organizațiilor 

de partid în campaniile electorale, precum și impactul crizei economice asupra suportului pentru democrație 

și economia de piață.  

Pentru anul 2012 au fost prevăzute următoarele activități: documentare teoretică și metodologică în 

vederea elaborării instrumentelor de cercetare pentru componenta cantitativă și calitativă a proiectului, 

elaborarea instrumentelor de cercetare pentru componenta cantitativă (anchetă de tip panel), elaborarea 

strategiei de cercetare pentru componenta calitativă a proiectului, activități de culegere a datelor pentru 

componenta cantitativă, activități de diseminare. Obiectivele aferente anului 2012 au fost îndeplinite în 

totalitate. În continuare vom detalia activitățile legate de elaborarea instrumentelor și culegerea datelor 

cantitative, corespunzând cele mai mari părți din activitățile proiectului în acest an. Ulterior vom detalia 

principalele rezultate reflectate în lucrări științifice (publicații și prezentări în cadrul unor conferințe 

naționale și internaționale) și activitățile de diseminare. 

 

I. Documentare, elaborarea instrumentelor și culegerea datelor cantitative 

 

Designul de cercetare pentru componenta cantitativă a proiectului a fost construit ținând cont de 

următoarele necesități: (a) urmărirea prezenței la vot și a comportamentului de vot în cadrul alegerilor de 

rang unu și doi; (b) acomodarea unei serii de experimente metodologice legate de minimizarea dezirabilității 

sociale în raportarea prezenței la vot; (c) estimarea efectelor campaniilor electorale asupra 

comportamentului de vot și a unei serii de atitudini și comportamente politice; și (d) estimarea impactului 

crizei economice asupra atitudinilor și valorilor politice. Ținând cont de aceste aspecte, dar și de o serie de 

constrângeri de ordin practic și administrativ detaliate mai jos, design-ul de cercetare cantitativă a fost 

amendat pe parcursul primului an de proiect. Cele două tabele de mai jos reflectă design-ul de cercetare 

curent, în funcție de momentele electorale studiate și de eșantioanele de subiecți implicate. În primul tabel 



2 din 5 
 

sunt evidențiate situațiile în care datele au fost deja culese sau culegerea datelor va fi finalizată până la 31 

decembrie 2012.  

Alegeri naționale 
parlamentare 2012 

Ante alegeri 
parlamentare 

2012 

Campanie pentru 
alegerile 

parlamentare 2012 

Post alegeri parlamentare 2012 

Panel termen scurt 
alegeri parlamentare – 
componenta 1 

1200 subiecți, 
cules CSOP 

1200 subiecți, în curs 
de culegere CSOP 

1200 subiecți, CSOP culegere dec. 
2012 

Panel termen scurt 
alegeri parlamentare – 
componenta 2 

- 
1200 subiecți, în curs 

de culegere, CSOP 
1200 subiecți, CSOP culegere dec. 

2012 

Ancheta alegeri 
parlamentare 2012 – 
secțional 

- - 
1200 subiecți, CSOP culegere dec. 

2012 

Panel termen lung 
alegeri naționale 2009-
2012 

- - 

1200 subiecți, Gallup culegere dec. 
2012, subiecți incluși în studiul RPES 
2009 cofinanțat de CNCS și Fundația 

Soros 

 

Alegeri pentru Parlamentul 
European 2014 

Ante alegeri 
europene 2014 

Post alegeri europene 2014 

Panel termen lung alegeri 
europene 2009-2014 

- 
1200 subiecți, subiecți incluși în proiectul RES, 

cofinanțat de CNCS și Fundația Soros 

Panel termen scurt alegeri 
europene 2014 

1200 subiecți 1200 subiecți 

Ancheta alegeri europene 2014 
– secțional 

- 1200 subiecți 

 

Constrângerile administrative și practice care au determinat modificarea design-ului de cercetare 

pentru componenta calitativă a cercetării țin de ritmul tipic de desfășurare a procedurilor de achiziție publică 

în România. Astfel, departamentele de specialitate ale universității nu au putut finaliza procedurile de 

achiziție publică în timp util pentru culegerea datelor de anchetă privitoare la alegerile locale din 2012. 

Administrativ și financiar, regândirea strategiei de cercetare s-a concretizat în transferarea finanțării aferente 

celor două valuri de anchetă de tip panel prevăzute pentru alegerile locale către anchetele secționale 

(prevăzute inițial a fi realizate doar dacă echipa de cercetare reușea să obțină o cofinanțare din alte surse, 

cofinanțare ce nu a putut fi obținută) și devansarea culegerii datelor pentru Panel termen lung – alegeri 

naționale 2009-2014 (din ianuarie 2013 în decembrie 2012). Aprobarea pentru modificarea designului a fost 

obținută în prealabil de la comisia de specialitate. 

În vederea culegerii datelor, pe parcursul anului 2012 membrii echipei de cercetare au colaborat cu 

structurile administrative ale universității în vederea elaborării caietelor de sarcini și a celorlalte documente 

necesare derulării procedurilor de achiziție publică. Echipa de cercetare a elaborat cele șapte chestionare 

aferente și a colaborat cu cele două companii selectate prin proceduri de achiziție publică pentru culegerea 

datelor pentru testarea interfețelor CAPI, selectarea respondenților și elaborarea instrucțiunilor pentru 

operatori. 

Concomitent a fost finalizată o strategie de cercetare pentru componenta calitativă a proiectului. 

Aceasta urmărește să realizeze un studiul exploratoriu al mobilizării în campania electorală a organizațiilor 

locale ale partidelor politice din România în campania pentru alegerile parlamentare în contextul menținerii 

sistemului electoral mixt introdus în 2008. Astfel, au fost selectate cele două studii de caz (colegii electorale 
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cu intensitate crescută a competiției politice), au fost identificate principalele repere ale protocolului 

studiului de caz și s-a optat pentru culegerea majorității datelor în perioada post-electorală din rațiuni de 

accesibilitate (reticența membrilor organizațiilor de partid de a discuta despre campania electorală în timpul 

campaniei electorale). 

 

II. Principalele rezultate științifice 

Unul din obiectivele majore ale acestui proiect ține de integrarea rezultatelor obținute cu cele 

rezultate din proiecte anterioare vizând comportamentul electoral în România, în special proiectul Romanian 

Presidential Election Study 2009, derulat de aceeași echipă cu finanțare din partea CNCS-UEFISCDI (ID 

2174/2008) și a Fundației Soros România. Astfel, pe parcursul acestui an principalele rezultate științifice 

obținute sunt strict legate de exploatarea datelor sociale culese în cadrul proiectului anterior, în legătură cu 

interesele de cercetare ale membrilor echipei de cercetare. Principalele direcții sunt legate de caracteristicile 

și determinanții participării politice și civice în România, determinanții deciziei de vot și problema 

supraraportării prezenței la vot. 

În direcția identificării determinanților deciziei de vot, principalele rezultate ale proiectului indică 

faptul că toate partidele politice majore din România au dobândit un profil agregativ, precum și schimbări 

semnificative în relația dintre sprijinul pentru Partidul Național Liberal și nivelul de dezvoltare economică 

(Feșnic 2012a și 2012b). O altă preocupare a membrilor echipei de cercetare au fost mecanismele ce au 

fundamentat decizia de vot la nivelul celui de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din 2009 în 

cazul alegătorilor nereprezentaţi sau nou-veniţi din interiorul graniţelor ţării. Trei scenarii diferite, scenariul 

mobilizării, cel al demobilizării şi cel al contextului de campanie, sunt analizate în mod comparativ, cu luarea 

în calcul a unor variabile socio-demografice, a poziţionării ideologice, identificării partinice, a evaluărilor 

caracteristicilor personale ale candidaţilor, dar şi a unor factori contextuali de campanie (Gheorghiță 2012).  

În sfera studiului prezenței la vot, echipa proiectului s-a concentrat asupra efectelor item count 

technique (ICT) în reducerea supraraportării în cadrul unei cercetări de tip panel în trei valuri. Rezultatele 

arată că utilizarea ICT este asociată cu o scădere de 10% a prezenței autoraportate la vot. Mai mult, 

rezultatele arată că distorsiunea de dezirabilitate socială variază în funcție de caracteristicile socio-

demografice ale respondenților (Comșa și Postelnicu 2012). 

La nivelul mai larg al participării politice și civice în România, alte rezultate ale echipei de cercetare 

indică importanța moștenirii culturale în determinarea nivelului de implicare în asociații (Voicu 2012a și 

2012b) și evidențiază importanța cadrului instituțional pentru participarea cetățenilor în guvernarea locală 

(Stănuș 2012a și 2012b). 

 

III. Lista publicațiilor și prezentărilor la conferințe naționale și internaționale 

 

Articole în reviste de specialitate (în curs de evaluare) 

Voicu, Bogdan. Participative immigrants or participative cultures? The importance of cultural heritage in 

determining involvement in associations. Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit 

Studies. (a) 
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Prezentări la conferințe internaționale 

Voicu, Bogdan. Participative immigrants or participative cultures? The importance of cultural heritage in 

determining involvement in associations, presented at European Sociological Association RN35 

Sociology of Migration interim conference, Paris, CERI, 3-4 septembrie 2012. (b) 

Feșnic, Florin N. Institutional, Political and Economic Determinants of Voting Behavior and Realignment in 

the Romanian Party System, Midwestern Political Science Association, 14-16 aprilie 2012, cu Oana 

Armeanu (a) 

Feșnic, Florin N. Clientelism and Voting Behavior in Romania, Midwestern Political Science Association, 14-16 

aprilie 2012, cu Oana Armeanu (b) 

Stănuș, Cristina. Leadership and the quality of democracy at the second tier of local government in Romania, 

IPSA World Congress, 3-8 iulie 2012, cu Dragoș Dragoman (a) 

Stănuș, Cristina. Rules in-use concerning citizen participation at the second tier of local government: a case 

study, ESA RN 32 Political Sociology Midterm Conference, Milano, 30 noiembrie – 1 decembrie 2012 

(b) 

 

Prezentări la conferințe naționale 

Voicu, Bogdan. Participative immigrants or participative cultures? The importance of cultural heritage in 

determining involvement in associations, „Social change in Europe. Cross-cultural quantitative 

approaches” Workshop organizat de ICCV, Predeluţ, 12-14 octombrie 2012. (b) 

Comșa, Mircea și Camil Postelnicu. Măsurarea efectelor dezirabilității sociale asupra prezenței autoraportate 

la vot utilizând Item Count Technique. Conferința națională de științe politice, relații internaționale și 

studii de securitate, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 25-27 mai 2012. 

Stănuș, Cristina. Evaluarea efectelor schimbării sistemului electoral asupra campaniilor electorale la nivel de 

circumscripție: o discuție metodologică. Conferința națională de științe politice, relații internaționale și 

studii de securitate, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 25-27 mai 2012. (c) 

Feșnic, Florin N. Determinanți instituționali, politici și economici ai comportamentului de vot și re-alinierilor 

în sistemul de partide din România, 1990-2009. Conferința națională de științe politice, relații 

internaționale și studii de securitate, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 25-27 mai 2012. (a) 

Gheorghiță, Andrei. Transferuri de voturi, alegători nereprezentaţi şi nou-veniţi în cel de-al doilea tur al 

competiţiei prezidenţiale din 2009. Conferința națională de științe politice, relații internaționale și 

studii de securitate, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 25-27 mai 2012. 

Salanțiu, Noemi. Participarea politică a tinerilor: abordări empirice și așteptări teoretice. Conferința națională 

de științe politice, relații internaționale și studii de securitate, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, 25-

27 mai 2012. 
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IV. Activități de diseminare 

Pentru o cât mai bună diseminare a rezultatelor acestui proiect, echipa de proiect a creat o pagină 

web / un blog al proiectului care conține informații de ultimă oră. În vederea unei interactivități sporite și 

pentru reducerea timpului necesar actualizării pagina respectivă este găzduită pe platforma Wordpress, la 

adresa resproject.wordpress.com. De asemenea, membrii echipei de proiect și-au actualizat propriile pagini 

web (legate de profilurile din portalul cercetatori-romani.ro gestionat de UEFISCDI, dar si de pagina 

proiectului) cu informații legate de rezultatele acestui proiect.  

Principalul eveniment de diseminare în 2012 îl constituie organizarea de către membrii echipei de 

proiect a unui panel în cadrul Conferinței anuale naționale de științe politice, relații internaționale și studii de 

securitate a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu.  

 

V. Impactul proiectului 

Rezultatul cel mai semnificativ al proiectului până în acest moment ține de realizarea și punerea în 

practică a celui mai complex design de cercetare a fenomenelor electorale folosit în România. La fel de 

importantă este integrarea cu succes a acestui proiect cu rezultatele unor proiecte anterioare de cercetare a 

fenomenelor electorale, unele dintre acestea finanțare integral sau parțial de către CNCS-UEFISCDI.  

Concomitent s-a reușit consolidarea grupului de cercetare a fenomenelor electorale în România creat 

în cadrul proiectului RPES 2009 (Romanian Presidential Election Study 2009, cod ID 2174/2008), inclusiv prin 

cooptarea unor cercetători români care lucrează în instituții din străinătate (dr. Marina Popescu de la Central 

European University, dr. Grigore Pop-Elecheș de la Princeton University) și a unor cercetători străini (dr. Alan 

Renwick, University of Reading, și prof. Gabor Toka, Central European University).  

 

Cluj-Napoca, 20 noiembrie 2012      Director proiect, 

Conf. Univ. Dr. Mircea-Ioan Comșa 


