
DUPĂ 20 DE ANI

Cercetare sociologică privind  perceperea 
DEMOCRAŢIEI, CETĂŢENIEI ŞI PARTICIPĂRII CIVICE

în România la 20 de ani de la căderea comunismului

Sondaj de opinie
Septembrie 2010



• Obiectivul cercetǎrii O fotografie din punct de vedere valoric și comportamental în privința atitudinii românilor 
la adresa democrației, după 20 de ani de democrație

• Universul cercetǎrii Populaţia adultă neinstituţionalizată a României

• Volumul eşantionului 1,017 persoane

• Perioada de culegere a datelor 23– 28 septembrie 2010

• Beneficiar Asociația Pro Democrația
• Tipul eşantionului. Eşantion stratificat (7 regiuni istorice x 7 mărimi de localitate) bistadial,

Reprezentativitate pe baza listelor de telefonie  fixă, cu selecţie probabilistă a gospodăriilor 
(aleatoriu simplu) și a persoanelor (metoda “ultimei aniversări”)
Eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată a României

• Marja de eroare Eroarea maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de +/- 3,1%
• Validarea rezultatelor Eşantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Recensămîntului Populaţiei din 2002,

a celor mai recente date intermediare INSSE (2009) și a cercetărilor interne de calibrare CCSB

• Metoda culegerii datelor Interviuri telefonice (CATI) pe bază de chestionar standardizat

• Ponderarea datelor Ponderare proporţională iterativă (Raking / Rim) pentru corectarea probabilităţilor 
inegale de selecţie şi pentru ajustarea ratelor neuniforme de non-răspuns. 
Criteriile de ponderare: sex, vîrstă, educaţie, etnie, ocupaţie, regiune și mărimea localităţii

• Suma procentelor Suma procentelor poate diferi uneori cu +/- 1 punct procentual față de 100% datorită rotunjirii 
fără virgulă a valorilor. În cazul întrebărilor cu răspuns multiplu, suma răspunsurilor poate fi
semnificativ mai mare de 100% datorită caracterului cumulativ al prezentării datelor

• Alte tipuri de erori Pe lîngă erorile de eșantionare, alte aspecte metodologice (modul de formulare a întrebărilor, 
dificultățile practice de culegere a datelor, mecanismele de apărare psihologică ale 
respondenților în cazul întrebărilor sensibile sau care predispun la conformism social) 
pot induce erori suplimentare care nu pot fi contorizate în marja statistică de eșantionare.
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În ultima vreme infracționalitatea, criminalitatea în România a crescut încontinuu, 
iar autoritățile nu mai pot face față. Pedeapsa cu moartea ar putea stopa această evoluție.



În ultimul timp, țiganii originari din România au fost implicați în activități ilegale în țări occidentale: 
furturi, prostituție, trafic de droguri, alte tipuri de criminalitate, aducînd puternice deservicii României.



În ultimul timp, unele persoane de etnie maghiară cer autonomia Ținutului Secuiesc.



În ultimul timp, unele persoane nu sunt de acord cu învățătura creștină ortodoxă, prezintă atitudini critice la adresa religiei 
creștine ortodoxe și a Bisericii Ortodoxe Române, putînd astfel fi acuzați de ofensă adusă unei instituții publice și de 
blasfemie. Pedepsirea lor penală, prin amendă sau chiar prin închisoare, ar putea stopa această evoluție.
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