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RAPORT ȘTIINȚIFIC 

privind implementarea proiectului în perioada 01.01.2012-30.12.2015 

 

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 aspecte 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, fenomene electorale ilegale, precum și impactul crizei economice asupra suportului pentru 

democrație și economia de piață. 

Conform contractului de finanțare, documentul “Planul de realizare a proiectului”, activitățile 

proiectului aferente anilor 2012-2015 sunt următoarele: 

 

Obiective, activități și rezultate conform contractului - 2012 

Obiective Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

1. Documentare și 
finalizare design de 
cercetare 

1.1. Analiza designurilor de 
cercetare ale unor cercetări 
similare internaționale (GLES, CSES, 
ANES, BES, etc.) 

Designul de cercetare 

1.2. Studiera literaturii Fișe de lectură 

2. Colectare date anchetă: 
panel pe termen scurt + 
termen lung (eșantioane 
reprezentative la nivel 
național) 

2.1. Realizare instrumente de 
culegere a datelor 

Chestionare (7), fișa 
operatorului (1), etc. 

2.2. Design eșantioane + 
extragerea eșantioanelor 

Eșantioane (2) reprezentative la 
nivel național 

2.3. Colectare date anchetă panel 7 baze de date (1100 – 1200 



2 
 

termen lung (eșantion 
reprezentativ la nivel național) 

respondenți fiecare) 

3. Pregătire baze, analiză 
date de anchetă și scriere 
texte (articole / capitole) 

3.1. Construire variabilele de 
ponderare și contextuale 

Bazele finale aferente fiecărei 
anchete (7) cu variabilele de 
ponderare și contextuale 
adăugate 

3.2. Agregare baze 
Bazele finale aferente fiecărei 
anchete panel (3) 

3.3. Prelucrari și analize individuale 
funcție de temele publicațiilor 

Analize în SPSS, STATA, MPLUS, 
AMOS 

3.4. Scriere de articole și capitole în 
cărți 

Articole ISI și capitole în cărți 

 

Obiective, activități și rezultate conform contractului - 2013 

Obiective Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

1. Finalizare baze de date 
agregate 

1.1. Analiza secundară a datelor 
electorale 

Baze cu date referitoare la 
alegeri (BEC și INSSE) la nivel de 
secție de vot și localitate 

1.2. Construire variabilele de 
ponderare și contextuale 

Bazele finale aferente fiecărei 
anchete (7) cu variabilele de 
ponderare și contextuale 
adăugate 

1.3. Agregare baze 
Bazele finale aferente fiecărei 
anchete panel (3) 

2. Analiză date de anchetă 
și scriere texte (articole / 
capitole) 

2.1. Prelucrari și analize individuale 
funcție de temele publicațiilor 

Analize în SPSS, STATA, MPLUS, 
AMOS 

2.2. Scriere de articole și capitole în 
cărți 

Articole ISI și capitole în cărți 

3. Diseminare rezultate 

3.1. Publicare articole ISI / capitole 
în cărți la o editură din străinătate 

Articole trimise spre publicare la 
reviste ISI / capitole în cărți la o 
editură din străinătate (4) 

3.2. Trimiterea bazelor de date 
spre arhivare 

Includerea bazelor de date în cel 
puțin o arhivă de date 

 

Obiective, activități și rezultate conform contractului - 2014 

Obiective Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

1. Colectare date anchetă: 

panel pe termen lung 

(eșantion reprezentativ la 

nivel național) 

1.1. Realizare instrumente de 

culegere a datelor 

Chestionar, fișa operatorului, 

etc. 

1.2. Design eșantion + extragere 

eșantion 

Eșantion reprezentativ la nivel 

național 

1.3. Colectare date anchetă: panel 

pe termen lung (eșantion 

reprezentativ la nivel național) 

Chestionare și instrumente de 

cercetare completate + baza de 

date (1100 respondenti) cu 

rezultatele în format electronic 
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2. Pregătire baze, analiză 

date de anchetă și scriere 

texte (articole / capitole) 

2.1. Construire variabilele de 

ponderare și contextuale 

Baza finală anchetă (variabilele 

de ponderare și contextuale 

adăugate) 

2.2. Agregare baze 
Baza finală aferentă anchetei 

panel 

2.3. Prelucrari și analize individuale 

funcție de temele publicațiilor 

Analize în SPSS, STATA, MPLUS, 

AMOS 

2.4. Scriere de articole și capitole în 

cărți 
Articole ISI și capitole în cărți 

3. Diseminare rezultate 

3.1. Publicare articole ISI / capitole 

în cărți la o editură din străinătate 

Articole trimise spre publicare la 

reviste ISI / capitole în cărți la o 

editură din străinătate (3) 

3.2. Trimiterea bazelor de date 

spre arhivare 

Includerea bazelor de date în cel 

puțin o arhivă de date 

 

Obiective, activități și rezultate conform contractului - 2015 

Obiective Activităţi Rezultate livrate pe etapă 

Pregătire baze, analiză 

date de anchetă și scriere 

texte (articole / capitole) 

Prelucrari și analize individuale 

funcție de temele publicațiilor 

Analize în SPSS, STATA, MPLUS, 

AMOS Articole ISI și capitole în 

cărți 

Diseminare rezultate 

Scriere de articole și capitole în 

cărți 

Articole trimise spre publicare la 

reviste ISI / capitole în cărți la o 

editură 

Publicare articole ISI / capitole în 

cărți la o editură din străinătate 

Diseminare rezultate din 

străinătate (1) 

 

Obiectivele proiectului au fost atinse în totalitate. Indicatorii asumați prin contractul de finanțare au 

fost depășiți: 9 articole ISI, 6 BDI și două capitole de carte la o editură străină față de 7 (nediferențiat) 

asumate, un capitol de carte la o editură din țară față de 0 asumate, 36 prezentări la conferințe 

internaționale față de 0 asumate, 11 prezentări la conferințe naționale față de 0 asumate. Dat fiind 

faptul că acest raport se referă la rezultatele științifice, în cele ce urmează vom prezenta doar aceste 

rezultate. 

La nivelul anului 2012, un prim rezultat major al proiectului a constat în finalizarea culegerii 

datelor și producerea bazelor de date cu rezultatele anchetelor panel. Au fost realizate cele 3 anchete 

panel (pe termen scurt, una cu doua valuri, alta cu trei valuri și una pe termen lung) aferente anului 

2012 și ancheta secțională. În total au fost aplicate aproape 8000 de chestionare pe eșantioane 

reprezentative la nivel național pentru populația adultă. Tabelul de mai jos reflectă design-ul de 

cercetare cantitativ aferent perioadei 2012-2013, în funcție de momentele electorale studiate și de 

eșantioanele de subiecți implicate. Toate aceste date au fost colectate și au fost disponibile pentru 
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analiză în anul 2013 pentru toate persoanele implicate în acest proiect. De asemenea, am realizat o bază 

de date cu informații contextuale la nivel de secții de vot și localitate care include indicatori din RPL 

2011, Bugele locale, IDSL (Sandu), Baza SOROS pe fondurile europene, alegerile locale și naționale din 

2008 și 2012. 

La nivelul anului 2014, datorită reducerii bugetului la jumătate am fost nevoiți să schimbăm 

parțial designul de cercetare inițial și să căutăm suport alternativ pentru colectarea de date. Cu resurse 

din bugetul proiectului am reușit să plătim pentru colectarea unui val post-electoral (datorită sumei 

reduse, la prima licitație nu s-a prezentat niciun institut deși directorul de proiect a discutat direct cu 4 

institute de cercetare). În final licitația a fost câștigată de CSOP iar datele sunt în curs de colectare, 

culegerea urmând să fie încheiată la începutul lunii decembrie. Pentru a colecta o serie de alte date de 

anchetă necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului am apelat la ajutorul unei instituții private. 

Astfel, îÎn urma unui parteneriat cu o IRES am reușit colectarea prin metodele PAPI și CATI a unor seturi 

de date suplimentare pentru o parte dintre temele de interes ale grantului (vote buying, voter 

intimidation, încredere și vot, socio-demografice). 

 

Datele de anchetă culese în cadrul proiectului 

Alegeri naționale 2012 Ante alegeri Campanie Post alegeri  

Panel termen scurt alegeri 
parlamentare – componenta 1 

1200 subiecți, 
cules CSOP 

1200 subiecți, 
cules CSOP 

1200 subiecți, 
cules CSOP 

Panel termen scurt alegeri 
parlamentare – componenta 2 

- 
1200 subiecți, 
cules CSOP 

1200 subiecți, 
cules CSOP 

Ancheta alegeri parlamentare 
2012 – secțional 

- - 
1200 subiecți, 
cules CSOP 

Panel termen lung alegeri 
naționale 2009-2012 

- - 
1200 subiecți, 
cules Gallup 

 

Alegeri prezidențiale 2014 Ante alegeri Campanie Post alegeri  

Anchetă - - 
1100 subiecți, 
cules CSOP 

 

Date culese în cadrul parteneriatului cu IRES, fără finanțare din acest proiect 

Alegeri prezidențiale 2014 Ante alegeri Între tururi Post alegeri 

Anchetă CATI (1) 
2560 subiecți, 
cules IRES 

2498 subiecți, 
cules IRES 

1303 subiecți, 
cules IRES 

Anchetă CATI (2) 
1563 subiecți, 
cules IRES 

1977 subiecți, 
cules IRES 

1109 subiecți, 
cules IRES 

Anchetă F2F 
2500 subiecți, 
cules IRES 

2500 subiecți, 
cules IRES 

- 
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În intervalul 2013-2015 ne-am propus trimiterea spre publicare la reviste ISI sau edituri din 

străinătate (capitole în cărți) a 7 publicații de cercetare (articole sau capitole). Se urmărea astfel 

utilizarea cât mai eficientă a datelor panel pe teme electorale produse în primul an (2012) al proiectului 

și obținerea unei vizibilități internaționale cât mai rapide. În acest moment acest indicator a fost realizat 

în totalitate. Suplimentar, au fost realizate și alte publicații de același tip sau diferite. O situație sintetică 

este prezentată în tabelul următor iar o prezentare detaliată în continuare: 

 

Publicații și conferințe 

Tip publicație Număr 

Articole în reviste ISI (published) 6 

Articole în reviste ISI (online first) 1 

Articole în reviste ISI (accepted) 2 

Articole în reviste ISI (revised and resubmitted) 1 

Articole în reviste ISI (accepted for review) 1 

Articole în reviste BDI (published) 6 

Capitole în cărți (edituri străine) (published) 1 

Capitole în cărți (edituri străine) (accepted) 1 

Capitole în cărți (edituri românești recunoscute) (published) 1 

Prezentări la conferințe internaționale indexate ISI 16 

Prezentări la conferințe internaționale neindexate ISI 21 

Prezentări la conferințe naționale 11 

 

Total (accepted or published) Realizat 
Trebuiau conform 

contractului 

Articole în reviste ISI 9 

7 Articole în reviste BDI 6 

Capitole în cărți la edituri din străinătate 2 

Capitole în cărți la edituri din țară 1 0 

Prezentări la conferințe internaționale 37 0 

Prezentări la conferințe naționale 11 0 

 

Lista publicațiilor și activităților științifice 

 

1. ISI papers (published) 

 

Voicu, Bogdan. 2015. Priming Effects in Measuring Life Satisfaction, Social Indicators Research, 124(3), 993-1013. 

doi: 10.1007/s11205-014-0818-0 [JCR impact factor (2013): 1.452] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 
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Voicu, Bogdan. 2014. Participative immigrants or participative cultures? The importance of cultural heritage in 

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

25(3), 612-635. doi: 10.1007/s11266-013-9355-8 [JCR Impact Factor: 0.881] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

Voicu, Bogdan & Vasile, Marian. 2014. Do “Cultures of Life Satisfaction” Travel? A Cross-European Study of 

Immigrants. Current Sociology, 62(1), 81-99, doi: 10.1177/0011392113516651. [JCR Impact Factor: 0.741] 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-RU-PD-2011-3-0117, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

Voicu, Bogdan & Comşa, Mircea. 2014. Immigrants’ Participation in Voting: Exposure, Resilience, and 

Transferability, Journal of Ethnic and Migration Studies, 40(10), 1572-1592, doi: 

10.1080/1369183X.2013.873712. [JCR Impact Factor: 1.085] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

Voicu, Bogdan & Vlase, Ionela. 2014. High-skilled immigrants in times of crisis. A cross-European analysis, 

International Journal of Intercultural Relations, 42, 25-37, doi:10.1016/j.ijintrel.2014.07.003. [JCR Impact 

Factor: 1.216] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669, PN-II-ID-PCE-2011-3-0602 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

Rusu, Horațiu & Gheorghiță, Andrei. 2014. Transnational Solidarity and Euroscepticism, Sociologia - Slovak 

Sociological Review, 46(2), 261-282. [JCR Impact Factor: 0.243] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2011-3-0132, PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-

3-0669 

 

2. ISI papers (online first) 

 

Feșnic, Florin. 2015. Can Civic Education Make a Difference for Democracy? Hungary and Poland Compared, 

Political Studies. [JCR impact factor (2013): 1.194] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

3. ISI papers (accepted) 

 

Voicu, Bogdan & Claudiu D. Tufiș. 2015. Migrating trust. Contextual determinants of international migrants’ 

confidence in political institutions, European Political Science Review. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

Comșa, Mircea & Gheorghiță, Andrei. 2015. ‘Many’, ‘half’ or ‘one out of two’? Assessing the effectiveness of 

counter-biasing techniques in reducing self-reported turnout. Revista de Cercetare și Intervenție Socială, 

4, xxx-xxx. [JCR Impact Factor: 1.354] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-RU-PD-2012-3-0567 

 

4. ISI papers (revised and resubmitted) 

 

Mălina Voicu & Bogdan Voicu. 2015. Civic Participation and Gender Beliefs: An Analysis of 46 Countries, Czech 

Sociological Review (revise and resubmit no.2) 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

5. ISI papers (accepted for review) 
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Comșa, Mircea. Turnout decline in Romanian national elections: Is it that big?, Communist and Post-Communist 

Studies. [JCR Impact Factor (2012): 0.369] 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

6. BDI papers (published) 

 

Popescu, Marina & Soare, Sorina. 2014. Engineering party competition in a new democracy: Post-communist 

party regulation in Romania, East European Politics, 30(3), 389-411, doi: 10.1080/21599165.2014.933416. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

Feșnic, Florin & Armeanu, Oana. 2014. Does Education Make Voters More Leftist or More Rightist? A West vs. 

East Cross-Regional Analysis. Studia Politica. Romanian Political Science Review, XIV(1), 29-46. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

Feșnic, Florin & Armeanu, Oana. 2014. Strategic Effects of Electoral Rules Testing the Impact of the 2008 Electoral 

Reform in Romania. Studia Politica. Romanian Political Science Review, XIV(2), 185-199. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

Tufiș, Claudiu. 2014. The Geography of Support for Democracy in Europe. Studia Politica. Romanian Political 

Science Review, XIV(2), 165-184. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

Tufiș, Claudiu. 2014. The Not-So-Curious Case of Low Political Participation in Romania. Calitatea Vieții, 25(3): 

281-306. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

Voicu, Bogdan. 2014. Immigrants and social trust: Mind the cultural gap? Studia Politica. Romanian Political 

Science Review, XIV(2): 201-220. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

7. Book chapters (Western publishers) (published) 

 

Pop-Eleches, Grigore "Communist Development and the Post-Communist Democratic Deficit". In Stephen Kotkin 

and Mark Beissinger “The Historical Legacies of Communism”, Cambridge, New York: Cambridge 

University Press. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

8. Book chapters (Western publishers) (accepted) 

 

Comșa, Mircea & Tufiș, Claudiu. (2016). Reassessing the effect of economic conditions on support for democracy: 

Evidence from the 2009-2013 Romanian Election Study panel. In Mălina Voicu, Ingvill C. Mochmann, 

Hermann Dülmer, eds., Values, Economic Crisis and Democracy, Routledge. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

9. Book chapters (CNCSIS publishers) (published) 
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Voicu, B., Rusu, H., & Comşa, M. (2013). Atitudini faţă de solidaritate în România. In L. Marina (Ed.), Ocupare și 

incluziune socială (pp. 17-44). Cluj-Napoca: Presa Universitară Clujeană. 
This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

10. International conferences (ISI) 

 

i. Gheorghiță, Andrei & Comșa, Mircea. 2015. Leader characteristics and the personalization of electoral 

politics in Central and Eastern European democracies. The 5th Annual Conference of the European 

Political Science Association, Vienna, June 25-27, 2015. 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

ii. Gheorghiță, Andrei & Comșa, Mircea. 2015. The personalization of electoral politics and leader 

characteristics in the Eastern post-communist bloc. The 12th Conference of the European Sociological 

Association, Praga 2015. 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

iii. Florin Fesnic & Oana Armeanu. 2015. The Political Significance of Plagiarism: Why Euroskepticism and 

Authoritarianism Moved From Fringes into Mainstream Romanian Politics. Presented at the Annual 

Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL. 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

iv. Comșa, Mircea & Tufiș, Claudiu. Reassessing the Effect of Economic Conditions on Support for Democracy: 

Evidence from the 2009-2013 Romanian Election Study Panel. American Political Science Association. 28 - 

31 august 2014, Washington DC, SUA. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

v. Gheorghiță, Andrei & Comșa, Mircea. Party characteristics and leader effects in post-communist polities. 

European Sociological Association (ESA) RN36 Midterm Conference '25 Years after the Communism: East 

and West of Europe in Search of Solidarity', Gdansk, October 16-18, 2014. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

vi. Voicu, Bogdan & Vasile, Marian. 2013. Do ‘cultures of life satisfaction’ travel?, ESA 11th Conference: Crisis, 

Critique and Change, Torino, 28-31 august 2013. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-RU-PD-2011-3-0117, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

vii. Voicu, Bogdan & Tufiş, Claudiu. “When in Rome …”: Contextual determinants of international migrants’ 

confidence in political institutions, The 5th Conference of the European Survey Research Association 

(ESRA), Ljubljana, Slovenia 15-19 July 2013. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

viii. Comșa, Mircea & Postelnicu, Camil. Vote buying and voter intimidation in Romania: estimates based on 

the crosswise model and the item count technique, The 5th Conference of the European Survey Research 

Association (ESRA), Ljubljana, Slovenia 15-19 July 2013. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

ix. Feşnic, Florin & Armeanu, Oana. 2012. Institutional, Political and Economic Determinants of Voting 

Behavior and Realignment in the Romanian Party System. Presented at the Annual Meeting of the 

Midwest Political Science Association, Chicago, IL 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 
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x. Armeanu, Oana & Feşnic, Florin. 2012. Clientelism and Voting Behavior in Romania. Presented at the 

Annual Meeting of the Midwest Political Science Association, Chicago, IL 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xi. Rusu, Horaţiu & Gheorghiţă, Andrei. Social Solidarity in Distorted Times: Unfolding the Romanian Case, 

ESA 11th Conference: Crisis, Critique and Change, Torino, 28-31 august 2013. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2011-3-0132, PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-

0669 

 

xii. Tufiş, Claudiu. Cultures of trust and cultures of distrust, The 5th Conference of the European Survey 

Research Association (ESRA), Ljubljana, Slovenia 15-19 July 2013. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xiii. 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. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xiv. 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. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xv. 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. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xvi. Tufiş, Claudiu. Trust and Substitutes of Trust in the Romanian Postcommunist Society. 2013 APSA Annual 

Meeting & Exhibition, Chicago, SUA, 29 august - 1 septembrie 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

11. International conferences 

 

i. Tufiș, Claudiu. 2015. Becoming Citizens: The Coagulation of Grassroots Movements in Post-Accession 

Romania. Paper presented at the international conference Effects of elections in CEE countries on EU 

governance organized by Central European University, Center for EU Enlargement Studies, Budapest, 

Hungary, 30-11-2015. 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669, PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, and PN-II-RU-TE-2014-4-2851 

 

ii. Gheorghiță, Andrei & Comșa, Mircea. 2015. Caracteristici ale liderilor și personalizarea politicii electorale 

în democrațiile Europei Centrale și de Est. Conferința Națională a SSR și Colocviul Internațional de Științe 

Sociale și ale Comunicării ACUM, Brașov, 2015-11-19. 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

iii. Florin Fesnic & Oana Armeanu. 2015. Comparative Democratic Backsliding: Two Case Studies. Presented 

at the Society for Romanian Studies International Conference, University of Bucharest. 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 



10 
 

iv. Oana Armeanu & Florin Fesnic. 2015. Is Hungary more democratic than Romania or the other way round? 

Presented at the Conference SCOPE 2014: The Science of Politics, University of Bucharest. 
This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grant PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

v. Bogdan Voicu. Remitting civic participation. Are sending countries changing due to mediated exposure 

and contagion? ISA RC 47 Regional Conference Social Movements in Central and Eastern Europe, May 11-

12, 2015 University of Bucharest. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

vi. Bogdan Voicu, Monica Șerban. Attitudes Towards Emigration. A Quantitative Approach, HSE Summer 

School, Voronovo, 3 August 2015. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

vii. Bogdan Voicu. Remitting civic participation. Are sending countries changing due to mediated exposure 

and contagion? The Third Annual Conference of the Institute for East and Southeast European Studies 

(IOS, Re-gensburg) "Migration in and out of East and Southeast Europe: Values, Networks, Well-Being", 

July 2-4, 2015. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

viii. Bogdan Voicu. Remitting civic participation. Are sending countries changing due to mediated exposure 

and contagion? SCOPE conference, University of Bucharest, Department of Political Science, May 8-10, 

2015. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

ix. Bogdan Voicu. 2015. Exit polls and the Romanian presidential elections, 2009 & 2014. The surprinsing 

failure to provide transparency, Sondajele sociologice în campaniile electorale - percepere mediatică și 

evitarea manipulărilor 19 – 22 februarie 2015, Universitatea de Stat din Chișinău. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

x. Feșnic, Florin. Can Civic Education Make a Difference for Democracy? Hungary and Poland Compared. 

European Conference on Comparative Electoral Research, 25-27 April 2014, Thessaloniki, Greece. 

This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xi. Feșnic, Florin. Civic Education, Democratic Backsliding and Democratic Progress: Two Case Studies. SCOPE 

2014: The Interdisciplinary Vocation of Political Science(s), 27-29 June 2014, University of Bucharest. 

This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xii. Feșnic, Florin. Can Civic Education Make a Difference for Democracy? Hungary and Poland Compared. 

Central and Eastern European International Studies Association Convention, 12-14 June 2014, “Babeş-

Bolyai” University Cluj, Romania. 

This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xiii. Voicu, Bogdan & Rabušic, Ladislav. EVS Battery on Values for Children – to have or not to have?, The 

Values, Solidarity and Generations workshop, EVS Foundation & Deusto University, Bilbao, 10.10.2014. 

This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 
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xiv. Voicu, Bogdan. Do Divorce and Separation Deter Social Trust?. Key lecture at the 4th International Annual 

Research Conference “Cultural and Economic changes under cross-national perspective”, November 10, 

2014 - November 15, 2014, St. Petersburg. 

This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

xv. Gheorghiță, Andrei & Comșa, Mircea. Personalization of electoral politics and party characteristics in 

Central and Eastern European democracies. 'What's next for democratic capitalism?', Warsaw, November 

7-8, 2014. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xvi. Voicu, Bogdan & Comşa, Mircea. Immigrants’ Participation in Voting: Exposure, Resilience, and 

Transferability, EUROLAB user meeting, GESIS-Leibtnitz Institute for Social Sciences, Köln, 11 October 

2013. 

This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 

 

xvii. Voicu, Bogdan & Vasile, Marian. Do ‘cultures of life satisfaction’ travel?, joint EVS/University of 

Montenegro workshop “The Future of Values Studies. Methodological and substantive issues”, Bar 

(Montenegro) 13/14 September 2013. 

This work was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-RU-PD-2011-3-0117, PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xviii. Voicu, Mălina & Voicu, Bogdan. Political participation and gender beliefs: An analysis of 41 countries, 3rd 

LCSR Summer School on “Multilevel Confirmatory Factor Analysis (MCFA) and Multilevel Structural 

Equation Modeling (MSEM) in MPLUS”, August 18-30, 2013, St. Petersburg, Russia. 

This work was supported by CNCS–UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xix. Voicu, Mălina & Voicu, Bogdan. Political participation and gender beliefs: An analysis of 41 countries, joint 

conference of the World Values Survey Association and Arab Barometer, „The Rise in Public Engagement: 

The Region and the World”, 17-21 March 2013, Doha. 

This work was supported by CNCS–UEFISCDI, project number PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xx. Voicu, Bogdan. Priming Effects in Measuring Life Satisfaction, GESIS Forschungseminar, Köln, 6.03.2013. 

This work was supported by CNCS–UEFISCDI grants PN-II-ID-PCE-2011-3-0210 and PN-II-ID-PCE-2011-3-0669 

 

xxi. Rusu, Horaţiu & Gheorghiţă, Andrei, Social Solidarity and Euroscepticism, HOPES Spring Workshop 

"Transnational Social and Public Policy: The Future in Europe and the MENA", Malta, 31 martie 2012. 

This paper was supported by the CNCS-UEFISCDI grants PN-II-RU-PD-2011-3-0132, PN-II-RU-PD-2012-3-0567, PN-II-ID-PCE-2011-3-0210, PN-II-ID-PCE-

2011-3-0669 

 

12. National conferences 

 

i. Bogdan Voicu. Priming effects in measuring life satisfaction, Seminar ICCV, Bucuresti, 22 ianuarie 2013. 

ii. 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” ICCV Workshop, Predeluţ, 12-14 octombrie 2012. 
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iii. Comșa, Mircea. Explaining turnout decline in post-Communist countries: the impact of emigration, „Social 

change in Europe. Cross-cultural quantitative approaches” ICCV Workshop, Predeluţ, 12-14 octombrie 

2012. 

iv. Comșa, Mircea & Postelnicu, Camil. 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. 

v. 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. 

vi. Feșnic, Florin. 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. 

vii. 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. 

viii. 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. 

ix. Gheorghiţă, Andrei, Caracteristicile personale ale liderilor şi impactul acestora asupra deciziei de vot: 

cazul României, lucrare prezentată la a XII-a ediţie a Conferinţei Cercetării de Sociologie şi Asistenţă 

Socială, Sibiu, 11-12 octombrie 2013. 

x. Gheorghiță, Andrei, Caracteristicile liderilor politici şi personalizarea politicii electorale în România 

postcomunistă, lucrare prezentată la Conferinţa Anuală 2013 a Societăţii Sociologilor din România, Iaşi, 

16-18 mai 2013. 

xi. Gheorghiță, Andrei & Horațiu Rusu, Transnational Solidarity and Public Support for the European Union, 

lucrare prezentată la Conferinţa Internaţională a Societăţii Sociologilor din România, a II-a ediţie, 

Bucureşti, 31 mai-3 iunie 2012. 

 

În vederea diseminarii directe am realizat site-ul proiectului http://resproject.wordpress.com. Acesta 

găzduieşte între altele designul de cercetare, o parte dintre instrumentele folosite pentru culegerea 

datelor, analize preliminare și trimiteri la publicațiile membrilor proiectului. 

 

Principalele probleme întâmpinate pe parcursul primilor doi ani ai proiectului: 

- Salarii mici ca urmare a reducerii cu aproximativ 55% a finanțării aferente anilor 2013, 2014 și 

2015. 

- Reducerea la zero a bugetului pentru cărți, software, PC și consumabile. 

- Lipsa de predictibilitate a finanțării proiectului: deși exista un contract semnat între cele două 

parți suma alocată a fost redusă drastic, unilateral, fără discuții și fără prezentarea unor 

argumente, în condițiile menținerii tuturor obiectivelor și rezultatelor proiectului, la câteva luni 

după începutul anului de finanțare (2013). Reduceri similare au avut lor și în 2014 și 2015 ceea ce 

a făcut imposibilă colectarea datelor de anchetă conform designului de cercetare stabilit inițial. 

Fără colaborarea cu mediul privat o parte consistentă a datelor de cercetare nu ar fi putut să fie 

culese. 

http://resproject.wordpress.com/
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- Lipsa de predictibilitate a finanțării anuale a proiectului: nu se știe în timp util când și ce sume 

intră în fiecare transă de finanțare. 

 

În condițiile în care obiectivele proiectului au fost realizate iar indicatorii de performanță au fost 

depășiți, reducerea cu 55% a finanțării aferente anilor 2013, 2014 și 2015 a dus la situații absolut ridicole 

precum imposibilitatea de a implementa designul de cercetare stabilit inițial și o recompensare 

financiară semnificativ redusă a membrilor proiectului: 3 persoane cu salarii brute (contribuțiile 

angajatorului și angajatului incluse) de 130 de lei pe lună, 3 cu 600 lei, 3 cu 800 lei, directorul de proiect 

2000 lei). Lecția învățată pe parcursul ultimelor două proiecte cu finanțare CNCS-UEFISCDI al căror 

director am fost e absolut îngrijorătoare, cel puțin dacă avem în vedere situația cercetării și 

cercetătorilor pe termen lung: nu contează dacă ai câștigat un proiect, nu contează dacă ai atins 

obiectivele și ai îndeplinit indicatorii de performanță, bugetul de cercetare poate fi redus oricând și cu 

oricât. Prin urmare, dacă vrei să faci cercetare mai bine mergi în mediul privat sau dacă vrei să ai venituri 

sigure și consistente caută altă sursă: predă mai multe ore, lucrează în mediul privat, etc. E o lecție tristă 

pe care și cei mai dedicați cercetători o vor învăța în cele din urmă ca urmare a repetării experiențelor 

negative legate de finanțarea proiectelor CNCS-UEFISCDI. Sperăm ca evaluarea să fie transparentă, 

criteriile în baza cărora se face aceasta să fie publice, alocările financiare să fie în corespondență cu 

realizările proiectelor. De asemenea, dat fiind faptul că ne-am îndeplinit obiectivele, ne așteptăm ca 

sumele reduse să fie transferate în 2016 așa cum CNCS-UEFISCDI a promis. 

 

 

 Cluj-Napoca,       Director proiect, 

 15 noiembrie 2015      Conf.dr. Mircea-Ioan Comșa 

 


