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Fundația Viață și Lumină are ca scop principal identificarea și sprijinirea 
oamenilor respinși într-un fel sau altul de societate, cu scopul de a le reda 
speranța și a-i încuraja să construiască o viață bună pentru ei și pentru 
comunitatea în care activează. 
Ne-am început activitatea în 1996 și continuăm cu perseverență.
Am dorit să dezvoltăm o alternativă a unui model de intervenție care să 
combată sărăcia printre copiii abandonați pe strada, în București. Organizația s-a 
dezvoltat și în prezent se adresează categoriilor sociale vulnerabile, deși copiii 
reprezintă ținta principală a fundației.
Ne dorim o societate în care toți copiii și tinerii să trăiască în siguranță. 

Asociația Centrul pentru Inovare Publică construiește o societate deschisă în 
care instituții transparente oferă acces la informații în formate deschise, decid 
împreună cu și în interesul celor pe care îi reprezintă, garantând drepturi egale 
pentru toate persoanele, iar cetățenii iau atitudine în cunoștință de cauză față de 
ceea ce se întâmplă în jurul lor.

Institutul Român pentru Evaluare și Strategie – IRES activează pe piața 
de cercetare din România din anul 2009 și funcționează ca un think tank 
independent, o parte dintre studiile și proiectele pe care le dezvoltăm fiind 
dedicate optimizării politicilor publice în diferite domenii ale societății românești. 
Suntem una dintre cele mai mari companii românești de cercetare de piață 
și oferim soluții  integrate pentru clienții noștri – organizații multinaționale, 
naționale și locale, instituții și organizații din România, dar și din străinătate – 
care înțeleg valoarea cercetării în evoluția lor pe termen lung. IRES este membru 
corporate al ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research)
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1. CONTEXT

2. METODOLOGIE

Anul acesta vom avea alegeri, locale și parlamentare. Cele locale au fost deja amânate 
din iunie pentru 27 septembrie. Cele parlamentare sunt încă programate la început 
de decembrie, dar ar putea fi și ele amânate, în cazul creșterii cazurilor de Covid-19. 
Indiferent de data exactă, alegerile acestea, pe care le vrem libere, corecte și în condiții 
de siguranță, vor fi în circumstanțe deosebite, pentru care trebuie să găsim soluții.
Pornim de la principiul că avem nevoie de alegeri, pentru a ne proteja democrația. 
Amânarea alegerilor până găsim vaccinul și imunizăm populația nu este o soluție. 
Democrația se vindecă cel mai greu. Nu putem însă să avem alegeri în orice condiții, 
trebuie să fie alegeri corecte. Și chiar dacă ne vom asuma unele riscuri de sănătate 
publică, trebuie să acționăm pentru a limita aceste riscuri.
În ultimele săptămâni, societatea civilă și specialiștii în domeniul electoral au făcut 
mai multe recomandări privind organizarea alegerilor. Guvernul și Parlamentul au luat 
decizii mai degrabă conservatoare. În afară de amânarea alegerilor locale, sunt puține 
schimbări care să conducă la o adaptare a procesului electoral pentru a minimiza riscul 
răspândirii Covid-19. 
Am dorit să aflăm care sunt percepțiile și opiniile cetățenilor înainte de alegeri: 
care este starea de spirit și în ce măsură ar fi de acord cu introducerea unor proceduri 
excepționale pentru organizarea alegerilor. 

Volumul eșantionului: 1.583 indivizi de 18 ani și peste
Tipul eșantionului: simplu, aleatoriu; reprezentativ la nivel național
Reprezentativitate: eroare maximă tolerată de ± 2,5%
Perioada realizării anchetei: 24 - 29 iunie 2020
Metoda: Datele au fost culese prin metoda CATI (Computer Assisted Telephone 
Interviewing) 
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3. PRINCIPALELE CONCLUZII

•  65% dintre români nu au încredere că Guvernul va organiza corect alegerile
•  66% dintre respondenți susțin eliminarea cu totul a semnăturilor de susținere      
pentru candidați
•  69% dintre cetățeni sunt de părere că vor fi avantajate partidele mari
•  76% dintre români susțin creșterea numărului de zile în care se poate vota, 
pentru a evita aglomerarea. Mai mult de jumătate (63%) dintre simpatizanții tuturor 
partidelor își doresc ca votarea să aibă loc pe durata mai multor zile. Simpatizanții 
PNL, USR-PLUS, UDRM și Pro-România  în mai mare măsură doresc să fie luată 
această măsură pentru a asigura siguranța la vot și evitarea aglomerației. 
•  50% dintre români ar fi de acord cu introducerea votului prin corespondență
•  Peste jumătate dintre români cred că alegerile ar trebui să aibă loc doar atunci 
când virusul va fi complet eliminat
•  17% dintre români nu au acces la internet. Mutarea campaniei în online îi va 
afecta pe aceștia, privându-i de informare pe cei mai în vârstă, cu venituri reduse, cu 
educație scăzută și din localități mai puțin dezvoltate.

Opinia	publică	din	România	este	marcată	
de	pesimism,	cu	doar	două	luni	înainte	
de alegeri. 3 din 5 români spun că au 
fost afectați de pandemie, majoritatea 
economic, și nu este de mirare că 71% 
cred că lucrurile în România se îndreaptă 
într-o direcție greșită. Cu toate acestea, 
majoritatea românilor consideră că 
autoritățile și mass-media au exagerat 
amploarea pandemiei.
Un	procent	covârșitor	dintre	respondenți,	
72%,	consideră	mai	importantă	
siguranța	cetățenilor	decât	funcționarea	
democrației;	doar	9%	pun	funcționarea	
democrației	pe	primul	loc.	Este un 
indicator fundamental pentru a înțelege 
riscul de a avea o participare redusă la 
vot. Patru din cinci români cred că a fost 
justificată amânarea alegerilor locale, în 
timp ce mai mult de jumătate spun că 
alegerile ar trebui să aibă loc doar când 
virusul a fost eliminat.

Pe	agenda	cetățenilor,	alegerile	nu	sunt	
prioritare. Jumătate dintre cei chestionați 
se raportează precaut și foarte precaut 
la alegeri. Chiar dacă 74% spun că sigur 
vor vota, pare să fie un răspuns puternic 
afectat de efectul dezirabilității, un răspuns 
dat pentru că așa se cuvine. Mult mai 
puțini, sub o treime, se arată interesați sau 
foarte interesați să se implice în activități 
politice și electorale. Chiar și dintre 
aceștia, jumătate se arată precauți. Dacă 
ținem cont și de efectul migrației, pentru 
că românii din străinătate nu au cum să 
voteze la alegerile locale, nu	ar	trebui	să	ne	
surprindă	o	participare	de	30-35%	dintre	
persoanele cu drept de vot la alegerile 
locale	programate	pentru	27	septembrie	
cu	atât	mai	mult	dacă	vor	lipsi	măsuri	care	
să	crească	încrederea	cetățenilor.	
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Românii nu se pot lăuda că au încredere în cei mai mulți dintre oameni – ceea ce se 
numește încredere generalizată. 56% dintre respondenți declară că nu au încredere în 
cei mai mulți dintre oameni, conform datelor sondajului. Românii își pun încrederea în 
armată, biserică și Uniunea Europeană, nu în instituțiile statului, care au datoria de a 
lucra în interesul cetățeanului. Este	grăitor	că	65%	dintre	respondenți	nu	au	încredere	
că	Guvernul	va	organiza	corect	alegerile.	
Pe acest fond, românii se arată mai deschiși ca niciodată să susțină măsuri de reformă 
a procesului electoral, unele îndreptate către minimizarea riscurilor sanitare, dar care în 
același timp cresc transparența și competiția în alegeri, și în general în politică:

În pre-campanie, 66%	
dintre	respondenți	susțin	
eliminarea	cu	totul	a	
semnăturilor	de	susținere	
pentru	candidați.	
Reducerea semnificativă 
a numărului lor și 
strângerea online sunt și 
ele susținute.

În ziua votului, 76%	dintre	
români	susțin	creșterea	
numărului	de	zile	în	care	se	
poate vota, pentru a evita 
aglomerarea.	Un număr 
mare susțin și creșterea 
numărului secțiilor de vot și 
repartizarea alegătorilor pe 
intervale orare. Mai puțin 
de jumătate sunt de acord 
cu introducerea metodelor 
alternative de vot, prin 
corespondență și prin 
Internet.

În timpul campaniei, jumătate 
cred că efectul pandemiei 
se va vedea, printre altele, 
într-o campanie mai puțin 
interesantă și alegători mai 
puțin informați și cu opțiuni 
mai puține de vot. 69%	dintre	
cetățeni	sunt	de	părere	că	vor	
fi	avantajate	partidele	mari.	
Mutarea campaniei în online 
îi va afecta pe cei fără acces la 
Internet, 17% la nivel național, 
dar în proporție mai ridicată 
între persoanele sărace, mai în 
vârstă, cu educație redusă și 
care locuiesc în localități mai 
puțin dezvoltate.

Nu este prea târziu ca Guvernul și Parlamentul, în colaborare cu partidele 
politice și societatea civilă, printr-un proces transparent, să adopte noi 
măsuri pentru a crește încrederea cetățenilor în alegeri și democrație. 
Acestea trebuie să includă măsuri care au susținere populară, inclusiv mai 
multe zile de vot, programarea cetățenilor pe intervale orare sau creșterea 
numărului de secții de vot. Comunicarea cu cetățenii trebuie neapărat 
îmbunătățită pentru ca aceștia să considere că efortul și riscul de a merge 
la vot nu va fi în van. De asemenea, sunt necesare măsuri pentru a asigura 
o campanie onestă și echilibrată în mediul online, prin care informațiile să 
ajungă la toți cetățenii fără a fi influențate de dezinformare.
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  Comșa, M. (2007). Încotro ne îndreptăm, în Bădescu G, Comșa M., Sandu D., Stănculescu M., Barometrul de opinie publică, 
Octombrie 2007. Fundația Soros România

4. STAREA DE SPIRIT A 
ROMÂNILOR ÎNAINTE DE ALEGERI
De cele mai multe ori sondajele încep întrebarea introductivă „Credeți că în România 
lucrurile merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?”, prin care se urmărește 
evaluarea percepției asupra situației generale a țării. Dacă la prima vedere pare o întrebare 
extrem de generală, răspunsurile pe care le dau oamenii au, însă, o legătură puternică cu 
situația lor individuală, în primul rând, și doar apoi cu situația la nivel național și local.

În ansamblu, însă, se poate remarca faptul că evenimentele politice și economice se pot 
identifica la o analiză atentă a graficului. Se poate remarca o creștere a nemulțumirii care 
are punct culminant în lunile de vară ale lui 2019 și o domolire a curbei și a pesimismului 
general odată cu schimbarea de guvern și apropierea sărbătorilor de iarnă. Pandemia de 
Covid-19 este o încercare dificilă prin care trecem și care a pus o foarte mare presiune pe 
cetățeni și pe instituțiile de conducere a țării (guvern). Dacă la începutul pandemiei oamenii 
erau destul de mulțumiți de situația lor individuală, dar și de cea generală, a țării, câteva 
luni de pandemie au dus la erodarea acestei satisfacții și la creșterea nemulțumirilor și 
nemulțumiților.
Așa cum era de așteptat, majoritatea simpatizanților PSD declară că direcția în care merge 
țara este greșită, în contrast clar cu simpatizanții PNL și USR-PLUS. Interesant este însă 
faptul că tocmai nemulțumiții sunt cei care declară apoi că nu sunt interesați în a merge la 
vot pentru alegerile locale și parlamentare. 

Cei	care	apreciază	direcția	ca	fiind	BUNĂ 
sunt, în general, cei care consideră că în 
prezent le merge bine, sunt mulțumiți de 
bani și sănătate, consideră că le merge 
mai bine decât anul trecut, au încredere în 
ceilalți, au încredere în principalele instituții 
ale statului, în primul-ministru, în președinte 
și sunt mulțumiți de activitatea Guvernului. 

Cei	care	apreciază	direcția	ca	fiind	GREȘITĂ 
sunt, de regulă, cei cărora nu le merge bine, 
au probleme cu banii și sănătatea, consideră 
că le merge mai prost decât anul trecut, 
nu au încredere în ceilalți, în principalele 
instituții ale statului, în primul-ministru, în 
președinte și sunt nemulțumiți de activitatea 
Guvernului .1

1

Figura 1. Date culese de IRES începând cu aprilie 2019 și până în prezent cu întrebarea „Credeți că în România lucrurile 
merg într-o direcție bună sau într-o direcție greșită?” Procente din total eșantion.
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În eșantion, 61% dintre participanții la studiu au declarat că au fost afectați de pandemie: 
1% dintre respondenți au avut de luptat cu Covid-19 personal sau pentru cineva din 
familie; pentru 7%, afecțiunile anterioare s-au agravat din punct de vedere medical, din 
cauza dificultății de a accesa serviciile medicale; 44% și-au pierdut locul de muncă sau au 
înregistrat o scădere a veniturilor; 31% au admis că izolarea prelungită i-a afectat din punct 
de vedere psihologic și social, iar 17% au declarat că s-au confruntat cu lipsa accesului la 
educație a copiilor. 
Dintre cei care s-au declarat afectați de Covid-19 (61%), un procent de 59% au fost afectați 
de mai mult de una dintre problemele enumerate (ex. 13% și-au pierdut locul de muncă și 
au fost afectați de izolarea prelungită), iar 30% au fost afectați doar de una dintre acestea 
(ex. 11% și-au pierdut locul de muncă, 4% se resimt psihologic și social de pe urma izolării 
prelungite).

Am vrut să aflăm care sunt principalele	temeri	ale	românilor	în	acest	moment. În ciuda sau 
poate tocmai datorită pandemiei românii aleg ca temere, pe primul loc, corupția. Nu e de 
mirare având în vedere cazurile de corupție și incompetență din sistemul medical care au 
fost scoase la lumină în ultima vreme, datorită contextului. Pe locul secund, însă, șomajul	
se profilează ca o temere importantă, din cauza puternicei crizei mondiale globale. Pe locul 
trei apare ca temere educația, fiind un domeniu care a fost puternic afectat de pandemie 
și prost gestionat de către autorități. Românilor le este frică apoi, având în vedere situația 
dată, că pensiile lor vor fi puse în pericol. Pe locul cinci se situează apoi sărăcia și salariile 
mici, ambele corelate cu spectrul crizei economice. 

Figura 2. Răspunsuri la întrebarea: „Dumneavoastră sau cineva din familia dvs. cum ați fost afectați de pandemia de 
Covid-19? ” Procente din total eșantion.
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În cercetare am fost interesați să aflăm care este părerea	românilor	despre	modul	în	
care	autoritățile	și	mass-media	au	reflectat	pandemia, în special gravitatea acesteia. În 
ciuda eforturilor făcute de a comunica unitar (sau poate tocmai din cauza deficitului în 
comunicare), 57% dintre români consideră că autoritățile au exagerat gravitatea pericolului 
cauzat de pandemie. 
Din analiza datelor rezultă că aceia mai	predispuși	să	considere	că	autoritățile	exagerează	
gravitatea	pandemiei	sunt mai degrabă bărbații (diferență de 10% față de femei), tinerii, 
în special cei din grupa de vârstă 25-34 ani, persoanele cu studii elementare (43% față de 
doar dintre 10% cei cu studii superioare) și persoanele din mediul rural. 
Am vrut să aflăm cum este considerată mass-media de către oameni în ceea ce privește 
prezentarea pandemiei de Covid-19, iar rezultatul a fost că o proporție mai mare de 
respondenți, 64% (aproape două treimi), au apreciat că mass-media	a	exagerat	efectele	
pandemiei. Persoanele care se informează de pe rețelele sociale (Facebook, WhatsApp) 
consideră că atât autoritățile, cât și mass-media, au exagerat gravitatea pandemiei, 
atitudine firească dat fiind volumul uriaș de știri false și teorii conspiraționiste vehiculate pe 
aceste medii de comunicare.

Figura 3. Răspunsuri la întrebarea: „Acum, vă voi citi o listă cu temerile (grijile) pe care oamenii le au. Vă rog să menționați 
DOUĂ dintre acestea care vă îngrijorează mai mult.” Procente din total răspunsuri. Întrebare cu răspuns multiplu.

Figura 4. Răspunsuri la întrebarea: „Unii spun că 
reprezentanții autorităților au exagerat gravitatea 
pandemiei. Dumneavoastră ce credeți?”. 
Procente din total eșantion.

Figura 5. Răspunsuri la întrebarea: „Unii spun că mass-media 
a exagerat gravitatea pandemiei. Dumneavoastră 
ce credeți?”. 
Procente din total eșantion.

Exagerarea pandemiei 
de către autorități

Exagerarea pandemiei 
de către mass media
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În România, participarea politică și afinitatea pentru democrație sunt, în general, scăzute, 
pe fondul unei încrederi generalizate scăzute și al unei culturi politice deficitare. În aceste 
condiții, nu ne surprinde că cetățenii români au o preferință puternică pentru rezolvarea 
crizei sanitare înainte de organizarea alegerilor. Am surprins această preferință prin câteva 
întrebări incluse în chestionarul sondajului, pe care le vom analiza în această secțiune. 
Prima întrebare a fost una generală; respondenții au fost rugați să aleagă ce consideră mai 
important: „funcționarea democrației” sau „siguranța cetățenilor”. Cele două variante de 
răspuns nu au avut trimiteri explicite la alegeri sau criza sanitară, iar răspunsul a înregistrat 
mai degrabă o stare de spirit. Acesta a fost covârșitor în favoarea celei de-a doua variante: 
72% au ales „siguranța cetățenilor”. Doar 9% au preferat „funcționarea democrației”, în 
timp ce 19% au răspuns, spontan (varianta de răspuns nu a fost citită de operator), că 
ambele sunt la fel de importante. 

Am inclus în chestionar și câteva întrebări foarte concrete despre organizarea alegerilor. 
În primul rând, am dorit să știm dacă decizia de a amâna alegerile locale este susținută de 
populație, iar răspunsul este ferm pozitiv: 79% dintre cetățeni consideră că da, amânarea 
alegerilor locale din luna iunie a fost justificată, și doar 17% spun că nu, nu a fost justificată 
(4% nu au o opinie formată).

5. PARTICIPAREA ROMÂNILOR LA 
ALEGERILE LOCALE DIN ANUL 2020
5.1. Românii - precauți sau relaxați în fața alegerilor

Figura 6. Răspunsuri la întrebarea: „În opinia dvs. ce este mai important, funcționarea democrației sau siguranța sănătății 
cetățenilor?”. Procente din total eșantion. Diferențele până la 100% sunt non-răspunsuri.

Figura 7. Răspunsuri la întrebarea: „Alegerile locale ar fi trebuit să aibă loc în luna iunie, dar au fost amânate din cauza 
pandemiei de Covid-19. Credeți că a fost justificată această amânare?”. Procente din total eșantion. Diferențele până la 
100% sunt non-răspunsuri.
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Dar când ar trebui să aibă loc alegerile, în opinia românilor? 
La această întrebare, opiniile sunt împărțite. Cei mai mulți, 53%, spun că alegerile trebuie să 
aibă loc doar atunci când virusul a fost complet eliminat. Doar 43% cred că alegerile trebuie 
să aibă loc cât mai repede, chiar dacă virusul nu a fost complet eliminat, în timp ce 4% nu 
au o opinie. 

Cele trei ipoteze la care au fost rugați să răspundă cei intervievați: siguranța cetățenilor 
este mai importantă ca democrația, este bine că alegerile au fost amânate, alegerile trebuie 
să aibă loc doar atunci când virusul a fost complet eliminat reprezintă tot atâtea ipostaze 
de precauție în fața pandemiei. Sunt situații care profilează o anume înclinare psihologică 
pentru a evita participarea la alegeri. Pe baza lor, am construit un indicator al precauției, cu 
patru niveluri:

Nivelul 1
Foarte precaut (5%)  
este de acord cu toate
cele trei ipoteze

Nivelul 2
Precaut (45%)  
este de acord cu doar 
două dintre cele trei 
ipoteze

Nivelul 3
Relaxat (36%)  
este de acord cu 
doar una din cele 
trei ipoteze

Nivelul 4 
Foarte relaxat (14%)  
nu este de acord cu 
niciuna dintre ipoteze

Trebuie menționat că indicatorul supra-estimează ușor categoria „foarte relaxat”, unde sunt 
incluse și persoanele care nu au dat niciun răspuns la una din cele trei întrebări (aproximativ 
4%). În analiză, ne va interesa mai ales categoria celor precauți.
Ponderea celor precauți și foarte precauți este de 50% în întreg eșantionul, dar semnificativ 
mai ridicată în rândul anumitor grupuri. Așa cum ne așteptăm, persoanele mai în vârstă 
sunt mai atente: 58% dintre cei peste 55 de ani, dar numai 32% în intervalul 18-24 de ani 
sunt precauți și foarte precauți (în sensul descris mai sus). Persoanele mai educate sunt mai 
precaute, ponderea ajungând la 66% dintre cei cu studii superioare, dar și persoanele care 
se informează despre politică mai ales din presa online (62%), dar nu în primul rând de pe 
rețele sociale (42%). Dintre simpatizanții partidelor, se arată mai precauți votanții partidelor 
mai mici (USR, Pro România, PLUS, PMP, ALDE, cu ponderi între 55% și 82%, cea mai mare 
în cazul PLUS) și ceva mai relaxați simpatizanții PSD și PNL (47% precauți în ambele cazuri).

Figura 8. Răspunsuri la întrebarea: „ Dintre următoarele afirmații, care este mai apropiată de opinia dvs.?”. Procente din 
total eșantion. Diferențele până la 100% sunt non-răspunsuri.
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Efectul răspunsului dezirabil este vizibil și atunci când am întrebat cetățenii despre 
implicarea anterioară în activități politice, cu ocazia alegerilor prezidențiale.  88% dintre 
respondenți	au	răspuns	că	au	votat,	în	condițiile	unei	participări	reale	de	49,47%,	în	turul	2	
al	alegerilor	(și	ceva	mai	mică	în	turul	1).

Parlamentul a stabilit data alegerilor locale pe 27 septembrie 2020. Am anticipat acest 
lucru în sondaj, pentru că data a fost discutată în spațiul public vreme de mai multe 
săptămâni. Am întrebat, deci, respondenții cât de siguri sunt că vor vota la alegerile locale 
programate cel mai probabil în luna septembrie. Sigur da, au răspuns 74%, probabil da 
15%, probabil nu 3% și sigur nu 7%. Aceste afirmații trebuie privite cu circumspecție, din 
două motive importante. Este tipul de întrebare la care efectul răspunsului dezirabil este 
foarte mare.  Respondenții știu că se așteaptă de la ei să arate spirit civic, astfel încât 
răspund „corespunzător”. În același timp, sondajul are ca bază de referință populația aflată 
la acest moment în țară. Știm că există cetățeni români aflați în străinătate, care reprezintă 
aproximativ 15% din corpul electoral și, la alegerile locale, este foarte puțin probabil că vor 
aloca timp și bani pentru un drum în țară, pentru a vota.

Figura 9. Răspunsuri la întrebarea: „Anul acesta, cel mai probabil în septembrie, sunt programate alegeri locale, pentru 
primar, consiliul local și consiliul județean. Cât de sigur sunteți că veți vota?”. Procente din total eșantion. Diferențele până 
la 100% sunt non-răspunsuri.

5.2. Interesul românilor față de implicarea în 
  activități electorale
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Tabel 1. La alegerile prezidențiale de anul trecut, dvs. ați făcut vreuna din următoarele activități? Procent din total eșantion. 
Diferențele până la 100% sunt non-răspunsuri.

Dintre cei intervievați, 59% au spus că și-au îndemnat prietenii și cunoscuții să meargă 
la vot, iar 40% dintre respondenți spun că au semnat lista de susținere a unui candidat. 
Această a doua cifră pare plauzibilă, dacă ne amintim că, luați toți împreună, candidații 
la alegerile prezidențiale au depus aproape 15 milioane de semnături de susținere. Este 
adevărat însă că o bună parte din aceste liste au fost suspectate de fraudă de către Biroul 
Electoral Central, dar încă nu avem o rezoluție a procurorilor ca urmare a anchetelor pe 
această temă.

Un procent mult mai mic de cetățeni spun că s-au implicat în activități politice directe de 
campanie: 4% că au participat la un eveniment politic și 5% că au făcut efectiv campanie 
pentru un candidat sau un partid politic.

Pe baza acestor răspunsuri, am grupat persoanele în trei categorii diferențiate prin interesul 
de implicare politică. Pentru că răspunsurile la întrebarea privind votul sunt în mod 
evident exagerate, am folosit această întrebare. Cu ajutorul celorlalte patru, am construit 
următoarele categorii:

 1
Complet dezinteresat 
(28%) – nu a declarat 
nicio activitate politică 
(alta decât votul) la 
ultimele alegeri

2
Puțin	interesat	(41%)	
–	a	participat	doar	la	
discuții	politice

3
Interesat (23%) – a 
semnat pentru un 
candidat

4 
Foarte interesat 
(8%) – s-a implicat în 
evenimente politice 
sau a făcut campanie
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Încercarea de a face o prognoză asupra participării la vot este întotdeauna dificilă, pentru 
că sunt multe variabile necunoscute. Pandemia complică și mai mult acest exercițiu. În cele 
ce urmează, nu urmărim prognoza în sine, ci mai ales să arătăm că amenințarea Covid-19 
poate să conducă la o participare scăzută la vot.
În absența pandemiei, scenariul de bază pentru alegeri ar putea fi că vor veni la vot cei care 
declară că sigur vor merge la vot și care arată un minim interes față de activitățile politice. 
Corectând cu interesul față de politică, încercăm să minimizăm efectul răspunsului dezirabil 
la întrebarea dacă vor merge la vot. Pe baza acestor variabile, am identificat patru profile de 
cetățeni:

Aceste categorii sunt construite strict pe baza comportamentului anterior declarat. 
Sunt mai multe variabile care pot schimba situația:

Variabila 1. Interesul față de alegerile prezidențiale este distribuit diferit față de cel pentru 
alegeri locale. Sunt persoane care consideră miza mai importantă în alegerea președintelui 
și persoane care sunt mai interesate de alegerea primarilor.
Variabila 2. Toate datele se referă la cei ce se află în țară. Ar trebui corectate cu un procent 
de până la 15% dat de populația aflată în alte țări, și care nu are la dispoziție mecanisme 
pentru a vota la alegerile locale. În același timp, nu știm exact câți români sunt în 
străinătate, câți s-au întors și câți vor pleca din nou dacă lucrurile se mai liniștesc.
Variabila 3. Prezența va fi diferită de la o localitate la alta. Încercăm să lucrăm cu o 
medie națională, dar atracția pentru alegeri va diferi mult, în funcție de mizele locale, de 
implicarea edililor etc.

Profil 1. Cu probabilitate ridicată 
de a merge la vot (27%) – cei care 
răspund că sigur vor merge la vot și 
au arătat un interes ridicat pentru 
activități politice de campanie la 
alegerile precedente.

Profil 3. Cu probabilitate scăzută 
de a merge la vot (16%) – cei 
care răspund că sigur vor merge 
la vot, dar nu au arătat niciun 
interes pentru activități politice de 
campanie la alegerile precedente.

Profil 2. Cu probabilitate medie 
de a merge la vot (30%) – cei care 
răspund că sigur vor merge la vot și 
au arătat un interes minimal pentru 
activități politice de campanie la 
alegerile precedente. 

Profil 4. Cu probabilitate foarte 
scăzută de a merge la vot (27%) – 
cei care nu sunt siguri că vor merge 
la vot.

5.3. Alegători implicați, dar precauți
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Cu aceste precauții în minte, considerăm că un potențial de 57% prezență la vot la alegerile 
locale din acest an, în condiții normale, este o estimare rezonabilă, și în linie cu participarea 
obișnuită la alegerile locale din România. Acesta este dat de respondenții considerați, în 
împărțirea de mai sus, cu probabilitate medie și ridicată să meargă la vot.
Am arătat anterior că aproximativ jumătate dintre respondenți au o atitudine precaută 
și foarte precaută față de pandemie și alegeri. Acest lucru se reflectă similar în toate 
categoriile de cetățeni după probabilitatea de a merge la vot.

Concluzia la care am ajuns este că pandemia	Covid-19	reprezintă	un	factor	care	poate	
determina	o	prezență	foarte	scăzută	la	vot. Chiar și în rândul celor mai interesați alegători, 
jumătate sunt precauți în legătură cu organizarea alegerilor în timpul crizei sanitare și există 
un risc ridicat ca ei să nu se prezinte la vot, pentru a se proteja. Dacă autoritățile nu iau 
măsuri care să transmită o stare de siguranță, o prezență la vot în jur de 30% nu ar trebui să 
ne surprindă.

Prezența	la	vot	scăzută	va	avea	un	efect	puternic	asupra	legitimității	tuturor	categoriilor	
de	aleși	locali,	mai	ales	a	primarilor.	Să	nu	uităm	că	primarii	sunt	aleși	într-un	singur	tur	de	
scrutin	și	nu	este	neobișnuit	să	avem	câștigători	cu	doar	30-35%	din	voturi.	Cu	o	prezență	
care,	la	rândul	ei,	este	în	jur	de	o	treime	din	alegători,	ar	însemna	ca	unii	primari	să	poate	
fi	aleși	cu	nu	mai	mult	de	10-15%	din	voturi,	raportat	la	numărul	total	de	cetățeni	cu	drept	
de	vot	din	localitatea	respectivă.	

Tabel 2. La alegerile prezidențiale de anul trecut, dvs. ați făcut vreuna din următoarele activități? Procent din total eșantion. 
Diferențele până la 100% sunt non-răspunsuri.
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Românii nu se pot lăuda că au încredere în 
cei mai mulți dintre oameni – ceea ce se 
numește încredere generalizată. 56% dintre 
respondenți declară că nu au încredere în 
cei mai mulți dintre oameni, conform datelor 
sondajului. Românii își pun încrederea în 
armată, biserică și Uniunea Europeană, nu în 
instituțiile statului, care au datoria de a lucra 
în interesul cetățeanului. Lipsa încrederii se 
manifestă în lipsa de coeziune a societății, 
în lipsa promovării interesului public, în 

nivelul scăzut al producerii de bunuri 
comune, ceea ce afectează potențialul de 
dezvoltare al societății în sens negativ. 
Pandemia nu a generat o schimbare majoră, 
iar dezinteresul pentru binele colectiv este 
vizibilă, dacă avem în vedere refuzul multor 
români în a respecta regulile de protejare și 
auto-protejare împotriva virusului Covid-19 
(refuzul purtării măștii în spațiile închise și 
zonele aglomerate, refuzul păstrării distanței 
fizice sigure etc.).

Pandemia	a	pus	și	pune	o	mare	presiune	pe	instituțiile	statului,	care	se	văd	nevoite	să	
răspundă	rapid	și	-	ar	trebui	-	eficient	la	o	multitudine	de	probleme.	În	astfel	de	momente	
se	văd	deficiențele	în	funcționarea	instituțiilor	statului,	iar	cetățenii	reacționează	ca	atare.	
Încrederea	românilor	în	instituții	are,	de	foarte	mulți	ani,	o	ierarhie	considerată	anormală	
de	către	analiștii	politici	și	sociologi.	Cei	mai	mulți	dintre	români	investesc	cu	încredere	
în	primul	rând	armata,	urmată	de	către	biserică	și	Uniunea	Europeană.	Într-o	societate	
democratică	și	înalt	funcțională,	instituțiile	statului	–	Guvern,	Parlament,	Justiție,	
Președinție,	Primărie,	Poliție	–	ar	trebui	să	se	afle	pe	primele	locuri	în	clasament.	

Figura 10. Răspunsuri la întrebarea: „Dumneavoastră credeți că se poate avea încredere în cei mai mulți dintre oameni?”. 
Procente din total eșantion.

6. RISCUL ALEGERILOR ÎN PANDEMIE
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Figura 11. Răspunsuri cumulate pentru variantele „Foarte multă” și „Multă”  la întrebarea: „Câtă încredere aveți în …?”. 
Procente din total eșantion.

Conform	Eurobarometrului	din	aprilie	2020	,	doar	29%	dintre	cetățenii	UE	declară	că	au	
încredere	în	propriul	guvern.	În	România,	în	aprilie,	nivelul	de	încredere	în	Guvern	era	
de	27%,	în	iulie	a	scăzut	la	23%.	Nu	este	vorba	despre	o	erodare	majoră	de	încredere,	
însă	tendința	poate	avea	la	bază	nerăbdarea	ieșirii	din	pandemie,	dar	și	comunicarea	
guvernamentală	din	perioada	pandemiei.	Nici	când	vine	vorba	de	organizarea	corectă	
a	alegerilor	cetățenii	nu	creditează	guvernul	cu	multă	încredere	(35%).	Când	vine	vorba	
de	încrederea	în	Guvern	cum	că	va	organiza	corect	alegerile,	sunt	mai	încrezătoare	
următoarele	categorii	de	populație:	femeile,	cei	din	mediul	urban,	cu	studii	superioare	
–	52%,	în	contrast	cu	persoanele	cu	studii	elementare	(73%	au	puțină	și	foarte	puțină	
încredere),	cei	care	declară	că	sigur	vor	merge	la	vot,	simpatizanții	PNL	și	USR-PLUS.	

Figura 12. Răspunsuri la întrebarea:„ Câtă încredere aveți 
în …?”. Procente din total eșantion. Datele din aprilie 2020 
provin dintr-o recentă cercetare IRES, datele din iulie 2020 
provin din această cercetare IRES.

    Eurobarometru, aprilie 2020 - https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/public_opinion_
in_the_eu_in_time_of_coronavirus_crisis/report/en-covid19-survey-report.pdf, site accesat în 8 iulie 2020.

Figura 13. Răspunsuri la întrebarea:„ Câtă încredere aveți că 
Guvernul va organiza corect alegerile?”. Procente din total 
eșantion.

2

2

Încredere în Guvern Câtă încredere aveți că Guvernul va 
organiza corect alegerile? %

https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/public_opinion_in_the_eu_in_time_of_coronavirus_crisis/report/en-covid19-survey-report.pdf
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/public_opinion_in_the_eu_in_time_of_coronavirus_crisis/report/en-covid19-survey-report.pdf
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În cele ce urmează, pornim de la principiul că avem nevoie de alegeri, pentru a ne proteja 
democrația, un lucru deja acceptat și de Parlament. Amânarea alegerilor până găsim 
vaccinul și imunizăm populația nu este o soluție. Democrația se vindecă cel mai greu. Nu 
putem însă să avem alegeri în orice condiții, trebuie să fie alegeri corecte. Și chiar dacă ne 
vom asuma unele riscuri de sănătate publică, trebuie să acționăm pentru a limita aceste 
riscuri.

Sunt trei perioade sau momente importante pentru alegeri, în care apar riscuri 
suplimentare legate de pandemia Covid-19, pentru că implică întâlnirea unor grupuri de 
oameni:

Legislația electorală din România cere candidaților să își arate relevanța politică prin 
strângerea unui număr mare de semnături: cel puțin 1% din numărul de alegători din 
circumscripția (localitatea sau județul) respectivă, dar nu mai puțin de un număr minim, în 
funcție de dimensiunea localității. Pentru alegerile locale din 2016, în marea majoritate a 
circumscripțiilor (localităților), acest procent a fost depășit, și într-o treime din ele a fost 
peste 5% . Este evident că strângerea acestor semnături fizic, pe hârtie, este mai mult decât 
o sarcină disproporționată, a devenit și un risc epidemiologic important.

Numărul mare de semnături este o miză nesemnificativă pentru majoritatea cetățenilor. Cei 
mai mulți dintre respondenți ar accepta oricare dintre cele trei scenarii propuse: eliminarea 
semnăturilor (66%), strângerea semnăturilor (și) online (63%), respectiv reducerea 
semnificativă a numărului de semnături (53%). Trebuie remarcat că sunt mai mulți – două 
treimi (66%) - cei ce ar fi de acord cu eliminarea completă a semnăturilor, comparat cu 
procentul celor ce ar accepta să scadă semnificativ. Întrebarea nu a presupus o alegere între 
cele trei variante, ci câte un răspuns pentru fiecare. Credem însă că simpla lor alăturare a 
generat o preferință: mai degrabă eliminate complet decât doar reduse numeric.

 T1. Strângerea semnăturilor de susținere pentru candidați
 T2. Campania electorală
 T3. Ziua (sau zilele) votului

Vom analiza în continuare care sunt riscurile suplimentare pentru fiecare dintre aceste 
momente și care sunt unele soluții posibile și acceptate de cetățeni.

A se vedea în acest sens: http://www.inovarepublica.ro/constitutionalitate-numar-semnaturi-alegeri/

7. SCENARII PENTRU REDUCEREA 
RISCURILOR PE DURATA PROCESULUI 
ELECTORAL

7.1. Strângerea semnăturilor de susținere 

3

3

http://www.inovarepublica.ro/constitutionalitate-numar-semnaturi-alegeri/
http://www.inovarepublica.ro/constitutionalitate-numar-semnaturi-alegeri/
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Tabel 3. Opinii despre măsuri de a limita răspândirea virusului prin strângerea semnăturilor de susținere. Procent din total 
eșantion. Diferențele până la 100% sunt non-răspunsuri.

Parlamentul a decis deja, odată cu prelungirea mandatelor aleșilor locali, asupra a trei 
măsuri care converg tot către scăderea riscurilor cu privire la strângerea de semnături :

 • Numărul minim de semnături necesare a fost redus la jumătate. Acest lucru   
 înseamnă 0,5% din numărul de cetățeni dintr-o circumscripție, dar nu mai puțin de  
 50 de semnături pentru comune, 250 pentru orașe mici și medii (localități urbane de  
 rangul II sau III), respectiv 500 pentru orașe mari și pentru Consiliul Județean. 
 • Poate fi strânsă o singură listă de semnături pentru toate candidaturile dintr-o  
 circumscripție (primași și consilieri locali, respectiv primari și consilieri locali și   
 consilieri județeni), în loc de câte una pentru fiecare categorie în parte.
 • Listele de susținători vor putea fi strânse și online, cu semnătură electronică,   
 după o metodologie decisă de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP), în   
 colaborare cu Autoritatea pentru Digitalizarea României.

Lege nr. 84 din 17 iunie 2020 privind prelungirea mandatelor autorităților administrației publice locale și pentru modificarea art. 151 alin. 
(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ

4

5

4

5

Putem spune că reducerea la jumătate a 
numărului de semnături necesare reprezintă 
o scădere semnificativă și probabil că, în 
condiții normale ar fi fost un pas înainte 
important. Totuși, la un număr total de 
alegători de aproape 19 milioane, un partid 
care candidează în toate județele va strânge 
aproape 95.000 de semnături, ceea ce poate 
însemna un număr egal de întâlniri față în 
față, cu riscurile de rigoare.
Guvernul a propus – chiar a adoptat, dar 
prin ordonanță de urgență, alte două 
alternative mult mai accesibile. Una era 
un număr de 25.000 de semnături la nivel 
național, pentru partidele care vor să 
candideze în toată țara, iar cea de-a doua 
înlocuirea semnăturilor cu depozite în bani, 
ce urmau să fie folosite în timpul campaniei 
electorale. Ordonanța de urgență în cauză a 
fost respinsă de Curtea Constituțională, iar 
măsurile nu au fost preluate de Parlament. 

Întâlnirile față în față pot fi înlocuite de 
strângerea online a semnăturilor. Pe 3 iulie, 
Autoritatea Electorală Permanentă a propus 
în dezbatere publică un proiect de hotărâre 
care reglementează strângerea semnăturilor 
. Surprinzător, AEP nu propune un mecanism 
prin care să fie consemnată susținerea 
direct de autoritate, pe o platformă 
conectată a Registrul Electoral, ci a ales 
varianta mult mai facilă a transferării întregii 
responsabilități către partide și candidați. 
Aceștia vor putea să folosească orice 
mecanisme pentru a strânge semnăturile – 
email, formulare online, site-uri specializate 
– dar, apoi, un reprezentant al partidului, cu 
semnătură calificată, va trebui să certifice 
că acele semnături sunt conforme. Cum se 
poate face acest lucru, practic, este încă o 
enigmă, dar dezbaterea este abia la început.

A se vedea: - https://www.roaep.ro/prezentare/stire/27557/

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226851
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/226851
https://www.europarl.europa.eu/at-your-service/files/be-heard/eurobarometer/2020/public_opinion_in_the_eu_in_time_of_coronavirus_crisis/report/en-covid19-survey-report.pdf
https://www.roaep.ro/prezentare/stire/27557/
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Tabel 4. Opinii despre cum poate fi afectată campania electorală de pandemie. Procent din total eșantion. Diferențele până 
la 100% sunt non-răspunsuri.

În timpul campaniei electorale, pericolul de răspândire a virusului crește, dacă sunt 
organizate evenimente cu public: turnee, mitinguri, activități din ușă în ușă etc. Ne 
așteptăm ca astfel de activități să fie în număr redus, așa cum au anunțat deja unele partide 
politice: campania electorală se va desfășura preponderent la distanță, prin mass-media 
și pe Internet. Acest lucru ridică însă probleme care țin de alegeri corecte, nu neapărat în 
sensul unei fraude la vot, ci mai ales în ceea ce privește informarea alegătorilor.

Datele de sondaj spun că majoritatea respondenților se arată îngrijorați de modul în care 
pandemia poate afecta campania electorală. Jumătate dintre ei spun că va fi o campanie 
mai puțin interesantă, că alegătorii vor fi mai puțin informați din cauza limitărilor electorale 
și că vor avea mai puține opțiuni de vot. Două treimi se tem că, în aceste condiții, campania 
electorală va avantaja partidele politice mari. 

7.2. Campania electorală

Am investigat care sunt, în viziunea cetățenilor, principalele surse de informare în ceea 
ce privește alegerile. Respondenții au avut posibilitatea să aleagă între două variante. 
Cumulând cele două mențiuni premise pentru fiecare respondent, reiese clar că pe primul 
loc în preferințe se situează televiziunea (69%), urmată, la distanță considerabilă, de presa 
online (25%), rețele de socializare online, radio și restul. 

Figura 14. Răspunsuri la întrebarea:„ Care este pentru dumneavoastră cea mai importantă sursă de informare în ceea ce 
privește alegerile? Dar a doua sursă ca importanță?”. Procente din total răspunsuri.
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Femeile, mai mult decât bărbații, se 
informează de la instituțiile statului, 
televiziuni, dar în proporție mai redusă 
din presă (scrisă sau online), care pare 
să fie un mijloc de informare folosit în 
proporție mai ridicată de către bărbați. Cei 
din rural, în contrast cu cei din urban, se 
informează de la instituții, partide politice, 
prieteni și cunoștințe, rețele sociale, iar 
cei din urban se îndreaptă cu precădere 
spre presa online. Pentru cei cu un nivel 
elementar de educație, cele mai importante 
surse de informare în ce privește alegerile 
sunt instituțiile statului, partidele politice, 
televiziunea. În același timp, persoanele cu 
studii superioare se informează din presa 
online în proporție mai ridicată. 
Datele nu arată existența unor diferențe 
semnificative în ce privește folosirea 
rețelelor sociale ca sursă de informare de 
către indivizi cu nivele diferite de educație. 
Instituțiile statului reprezintă o sursă mai 
importantă de informare pentru cei între 
25 și 44 ani; partidele politice sunt sursă de 
informare pentru cei între 35 și 44 ani, fiind 
refuzate de mulți din grupa de vârstă 65 ani 
plus. Televiziunea este o sursă de informare 

pentru cei de peste 55 ani, fiind refuzată 
de către mulți dintre cei între 18 și 44 ani. 
La polul opus, presa online este consumată 
frecvent de cei între 18 și 34 ani, în contrast 
cu cei peste 55 ani. Cei din grupa de vârstă 
25-34 ani se bazează în mai mare măsură 
pe informațiile despre alegeri primite de la 
prieteni și cunoștințe. Separarea cea mai 
clară între generații se observă atunci când 
vine vorba despre rețelele de socializare 
online, prezente frecvent în viața celor între 
18 și 34 ani, dar nu și în a celor de peste 55 
de ani, dar mai ales pentru cei peste 65 ani. 
Instituțiile statului și partidele politice sunt 
preferate ca surse de informare în proporție 
crescută de simpatizații PNL, televiziunea 
este topul preferințelor simpatizanților 
PSD (nu și ai simpatizaților PNL și USR-
PLUS). Presa online, ONG-urile și rețelele 
sociale sunt surse de informare preferate 
de simpatizanții USR-PLUS în pondere mai 
ridicată. 
Am vrut să aflăm dacă și cum au românii 
acces la internet: 67% au răspuns că pot 
accesa internetul acasă de pe laptop sau 
computer; 81% dintre respondenți au acces 
la internet pe mobil, telefon sau tabletă. 

Tabel 5. Acces la internet. Răspunsuri la întrebarea “În gospodăria dumneavoastră aveți acces la internet? “(Procent din 
total	eșantion.	Diferențele	până	la	100%	sunt	non-răspunsuri)

Mutarea	campaniei	electorale	pe	Internet	poate	afecta	persoanele	care	nu	au	acces	sau	
nu	îl	folosesc.	În această situație se află 17% dintre respondenții sondajului nostru, o cifră 
similară cu cea furnizată de anchetele naționale ale Institutului Național de Statistică. 
Așa cum ne așteptăm, situația este însă diferită în funcție de mediul de rezidență, vârstă, 
educație și resurse: mai degrabă femei, de peste 65 ani, cu studii medii sunt persoanele 
care declară că nu au acces la internet. Până la 35% dintre persoanele sărace, mai în vârstă, 
cu educație redusă și care locuiesc în localități mai puțin dezvoltate declară că nu au o 
conexiune la Internet. Foarte probabil, aceștia ar rămâne în afara unei campanii electorale 
care se concentrează în online.
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O problemă nerezolvată este cea a costurilor suplimentare, sau mai exact a distribuirii lor 
între autoritățile publice. Conform legii, autoritățile publice locale sunt responsabile cu 
asigurarea localurilor pentru secțiile de vot, inclusiv cu măsurile de igienă aferente acestora. 
Trebuie	văzut	ce	se	va	întâmpla	cu	acele	primării	care	nu	au	fondurile	necesare	pentru	a	
suporta	costurile	suplimentare	generate	de	situația	excepțională.	Guvernul	ar	trebui	să	
găsească	metode	să	sprijine	aceste	primării,	astfel	încât	să	nu	facă	rabat	de	la	siguranța	
alegătorilor	și	a	experților	electorali.

Nu în ultimul rând, o campanie condusă 
preponderent online este puternic expusă 
la pericolul dezinformării. Campanii de 
denigrare sau știri false pot fi conduse 
fie de către competitorii electorali, fie de 
actori externi care au un interes în slăbirea 
democrației.
Până la acest moment, nu există măsuri 
speciale propuse de autoritățile publice 
pentru a contracara efectele pandemiei 
asupra campaniei electorale. Se află în 
vigoare prevederile legale privind timpii de 
antenă, care acordă tuturor candidaților 
acces la radioul și televiziunea publică, dar 

știm deja că astfel de emisiuni au o audiență 
redusă. În rest, Parlamentul și Guvernul 
lasă la latitudinea partidelor și candidaților 
modul cum vor gestiona problema, 
indiferente la situația alegătorilor.
Mai mult, pe data de 8 iulie, Parlamentul a 
votat un amendament la legea electorală 
care permite partidelor parlamentare să 
folosească banii din subvențiile publice 
generoase în campaniile electorale. 
Acest lucru va crește inegalitatea între 
competitorii electorali, avantajând partidele 
mari, adică exact lucrul de care se tem 
aproximativ două treimi dintre alegători.

Ziua votului prezintă un risc ridicat de 
transmitere a virului SARS-CoV-2, pentru 
că votarea se face exclusiv în persoană. 
Pentru alegerile locale nu există metode 
alternative de vot, deci, oricine dorește 
să o facă, trebuie să se prezinte la secția 
de votare. Singura excepție sunt cetățenii 
netransportabili, care pot solicita urna 
mobilă, în condiții stricte.
În ultimele săptămâni, experții și societatea 
civilă au propus mai multe măsuri care 
să contribuie la minimizarea riscului de 
transmitere a infecției. Între ele, cele asupra 
cărora există un consens sunt măsurile de 
bază privind menținerea distanței sociale 
și a igienei: purtarea măștilor, evitarea 

aglomerației, păstrarea distanței între 
persoane, igiena mâinilor și dezinfecția 
frecventă a suprafețelor. Ne așteptăm 
ca aceste măsuri să fie puse în aplicare 
de către Guvern și autoritățile publice 
locale implicate în organizarea alegerilor, 
pentru simplul motiv că ele fac parte din 
recomandările sau chiar obligațiile pentru 
orice activități cu public ce se desfășoară 
în România. Ca exemplu, legislația specifică 
pentru organizarea alegerilor locale a 
fost recent amendată de către Parlament 
pentru a permite organizarea secțiilor de 
vot și în localuri atipice, precum corturi 
sau containere ușoare, pentru a limita 
aglomerarea.

7.3. Ziua votului
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Revenind la sondarea opiniei publice, am verificat susținerea cetățenilor pentru metode 
suplimentare de reducere a riscului de infectare. Dacă măsurile amintite anterior sunt 
administrative și pot fi implementate și în cadrul legislativ actual, cele din tabelul de mai jos 
necesită o modificare a legii.

Primele trei măsuri țin de organizarea 
votului în persoană: mai multe zile, intervale 
orare și mai multe secții de vot. Toate trei 
sunt susținute de majoritatea cetățenilor. 
Niciuna nu a fost implementată de 
autorități. În timpul dezbaterii parlamentare, 
a existat un amendament pentru vot timp de 
două zile, respins însă de majoritate. 

Celelalte două măsuri se referă la metode 
de vot la distanță: prin corespondență sau 
prin Internet. Susținerea cetățenilor pentru 
aceste măsuri este limitată. Totodată, 
este foarte puțin probabil ca în timpul 
scurt rămas până la alegeri să fie posibilă 
implementarea cu succes a unor astfel de 
mecanisme, pe scară largă.

• Mai	mult	de	jumătate	(63%)	dintre	
simpatizanții	tuturor	partidelor	își	doresc	
ca	votarea	să	aibă	loc	pe	durata	mai	multor	
zile. Simpatizanții PNL, USR-PLUS, UDRM 
și Pro-România  în mai mare măsură doresc 
să fie luată această măsură pentru a asigura 
siguranța la vot și evitarea aglomerației. 
• Aproape	de	jumătate	dintre	simpatizanții	
partidelor	consideră	că	repartizarea	pe	
intervale	orare	în	ziua	votului	este	o	soluție	
bună	pentru	securizarea	procesului	de	
vot	în	pandemie.	Peste două treimi dintre 
simpatizanții PSD, Pro-România și PNL își 
exprimă acordul pentru această măsură. 
• Aproximativ 75% dintre simpatizanții 
tuturor partidelor își exprimă preferințele 
pentru creșterea numărului de secții de 
votare, simpatizanții PNL, USR-PLUS; 

UDMR și Pro-România fiind și mai convinși 
de utilitatea acestui demers.
• Următoarele două măsuri, votul prin 
corespondență și votul prin internet nu 
primesc nici pe departe același nivel de 
susținere din partea tuturor simpatizanților 
partidelor. Puțin	peste	o	treime	dintre	
simpatizanții	tuturor	partidelor	sunt	
de	acord	cu	votul	prin	corespondență,	
excepțiile	fiind	simpatizanții	PNL,	USR-
PLUS	și	UDMR,	aceștia	fiind	în	proporție	
ceva	mai	mare	atrași	de	această	variantă.
• În ce privește votul prin internet, aici doar 
o pătrime dintre cei care își exprimă alegerea 
pentru un partid alege această variantă, 
progresiști fiind mai mult simpatizanții USR-
PLUS, urmați de PNL și UDMR.

Analiza preferințelor simpatizanților partidelor cu șanse să treacă pragul electoral arată că:
 

Tabel	6.	Opinii	despre	cum	poate	fi	crescută	siguranța	în	ziua	votului.	Procent	din	total	eșantion.	Diferențele	până	la	100%	
sunt	non-răspunsuri.
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Pe tot parcursul procesului electoral, dar mai ales în ziua votului, lipsa persoanelor care să 
se implice în organizarea alegerilor – corpul experților electorali, din care se aleg președinții 
secțiilor de vot și locțiitorii lor – poate fi o problemă, spun 43% dintre cei chestionați. 
Totuși, doar 23% dintre respondenți sunt de acord ca persoanele care se implică în 
organizarea alegerilor să fie mai bine plătite ca în anii precedenți, iar 64% spun că ar trebui 
să fie plătite la fel; 2% sunt chiar de părere că plata ar trebui să fie mai mică, iar 12% nu au 
o opinie. Trebuie spus că Parlamentul, la inițiativa Autorității Electorale Permanente, a decis 
deja creșterea indemnizațiilor pentru experții electorali.

Tabel	7.	Opiniile	simpatizanților	partidelor	politice	despre	cum	poate	fi	crescută	siguranța	în	ziua	votului.	Procent	din	total	
răspunsuri	ale	simpatizanților	diferitelor	partide.
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