
www.infopolitic.ro 

ESTIMARE INFOPOLITIC: ALEGERI LOCALE CASTIGATE DE USL 

USL va câştiga cel puţin doi din trei preşedinţi de Consilii Judeţene. PDL 

risca sa ia sub 20% din presedintii de CJ 
În plină campanie electorală pentru alegerile locale, situaţia politică a ţării prinde din ce în ce mai mult 

contur. Astfel, majoritatea sondajelor comandate la nivel local de toate partidele indică situaţii destul de 

clare în marea majoritate a judeţelor, în ceea ce priveşte câştigarea funcţiilor de preşedinte al CJ.  

Am considerat potenţiali câştigători candidaţii care apar în majoritatea sondajelor locale la o distanţă de 

cel puţin 5% faţă de următorul clasat. În judeţele unde distanţa dintre primii doi clasaţi este mai mică de 

5%, ierarhia e schimbată de la un sondaj la altul şi/sau tendinţele sunt oscilante am preferat să nu 

indicăm un potenţial câştigător, indicând situaţia ca fiind incertă. Pentru evaluări am ţinut cont de 

rezultatele publice ale sondajelor efectuate de mai multe institute de cercetare. 

Astfel, din cele 41 de judeţe, candidaţii USL domină categoric în 26, PDL se pare că va câştiga 4 

preşedinţi de CJ, UDMR va obţine 2 astfel de posturi, UNPR o funcţie, în vreme ce în 8 judeţe bătălia 

pentru această funcţie se poartă în continuare, balanţa putând înclina fie într-o direcţie, fie în alta. 
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Dacă adăugăm la funcţiile de preşedinte al CJ din ţară şi potenţialiii câştigători ai Primăriei Generale a 

Municipiului Bucureşti şi primarii de Sectoare, dominaţia USL devine şi mai accentuată. Astfel, pe lângă 

postul de primar general al Capitalei, USL este favorit să obţină primari în cinci din cele şase sectoare ale 

Bucureştiului, ultimul fiind obţinut de UNPR. 

Este evident faptul că în ultimele zece zile de campanie situaţia se poate modifica. Astfel, pot apărea 

clarificări în ceea ce priveşte judeţele incerte, dar se pot produce şi schimbări de trend în judeţe 

atribuite deja unui candidat. S-a dovedit în campaniile precedente că nu scorurile din sondaje câştigă 

alegeri, existând mulţi alţi factori care pot influenţa rezultatele finale. Primul factor ca importanţă este 

legat de organizarea de campanie a competitorilor, aceasta putând conduce la o mobilizare diferită a 

electoratelor candidaţilor şi la inversări ale ierarhiei primilor doi clasaţi. De asemenea, condiţiile meteo 

din ziua votului pot influenţa scorurile finale. Un alt factor important care poate determina diferenţe 

între scorurile din sondaje şi rezultatele din ziua votului este modul de implicare a instutuţiilor statului 

pentru respectarea de către competitori a legislaţiei electorale. Astfel, pot exista judeţe în care 

instituţiile pot trece cu vederea abuzuri ale unui competitor sau altul, cu efecte directe asupra ierarhiei 

finale de la urne. 

Precizăm că în analiza de faţă am indicat doar potenţialii câştigători ai funcţiilor de preşedinte al CJ, fără 

a face referiri la majorităţile politice din fiecărui Consiliu Judeţean. Astfel, pot exista situaţii în care să 

avem un câştigător al fotoliului de preşedinte al CJ de la un partid, iar majoritatea la nivelul instituţiei să 

fie a altei formaţiuni.  

Publicăm în continuare lista cu favoriţii pentru câştigarea posturilor de preşedinte al CJ din fiecare judeţ, 

cu zece zile înaintea votului. Ţinând cont de faptul că pot apărea evoluţii diferite de la judeţ la judeţ, o 

prognoză finală mai precisă poate fi făcută cu două zile înaintea votului, în măsura în care vor fi 

disponibile sondaje recente din fiecare judeţ. 

 JUDEŢ NUME FAVORIT PARTID 

1 ALBA ION DUMITREL PDL 
  TEODOR ATANASIU USL 
2 ARAD PETRU IOŢCU PDL 
3 ARGES CONSTANTIN NICOLESCU USL 
4 BACĂU ADRIAN BENEA USL 
5 BIHOR CORNEL POPA USL 
6 BISTRIŢA-NĂSĂUD RADU MOLDOVAN USL 
7 BOTOŞANI FLORIN TURCANU USL 
8 BRAŞOV ARISTOTEL CĂNCESCU USL 
9 BRĂILA SERGIU DIACOMATU Independent 
  GH. BUNEA - STANCU USL 
10 BUZĂU CRISTI BAGIU USL 
11 CARAŞ-SEVERIN SORIN FRUNZĂVERDE USL 
12 CĂLĂRAŞI RĂDUCU FILIPESCU USL 
13 CLUJ ALIN TIŞE PDL 
14 CONSTANŢA NICUŞOR CONSTANTINESCU USL 
15 COVASNA SANDOR TAMAS UDMR 
16 DÂMBOVIŢA ADRIAN ŢUŢUIANU USL 
  FLORIN POPESCU PDL 
17 DOLJ ION PRIOTEASA USL 
18 GALAŢI NICOLAE BACALBAŞA USL 
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19 GIURGIU VASILE MUSTEŢEA USL 
20 GORJ ION CĂLINOIU USL 
21 HARGHITA CSABA BORBOLY UDMR 
22 HUNEDOARA MIRCEA MOLOŢ USL 
  MIRCIA MUNTEAN UNPR 
23 IALOMIŢA SILVIAN CIUPERCĂ USL 
24 IAŞI CRISTIAN ADOMNIŢEI USL 
25 ILFOV MARIAN PETRACHE USL 
26 MARAMUREŞ MIRCEA MAN PDL 
27 MEHEDINŢI ADRIAN DUICU USL 
28 MUREŞ CIPRIAN DOBRE USL 
  LOKODI EDITA EMOKE UDMR 
29 OLT PAUL STĂNESCU USL 
30 NEAMŢ CULIŢĂ TĂRÂŢĂ UNPR 
31 PRAHOVA MIRCEA COSMA USL 
32 SATU MARE ADRIAN ŞTEF USL 
33 SĂLAJ TIBERIU MARC USL 
34 SIBIU MARTIN BOTTESCH FDGR 
  IOAN CINDREA USL 
35 SUCEAVA GHEORGHE FLUTUR PDL 
36 TELEORMAN LIVIU DRAGNEA USL 
37 TIMIŞ CONSTANTIN OSTAFICIUC PDL 
  TITU BOJIN USL 
38 TULCEA HORIA TEODORESCU USL 
  VICTOR TARHON PDL 
39 VÂLCEA ION CÂLEA USL 
40 VASLUI DUMITRU BUZATU USL 
41 VRANCEA MARIAN OPRIŞAN USL 
42 BUCUREŞTI SORIN OPRESCU sprijinit de USL 
43 SECTOR 1 ANDREI CHILIMAN USL 
44 SECTOR 2 NECULAI ONŢANU UNPR 
45 SECTOR 3 ROBERT NEGOIŢĂ USL 
46 SECTOR 4 CR. POPESCU-PIEDONE USL 
47 SECTOR 5 MARIAN VANGHELIE USL 
48 SECTOR 6 RAREŞ MĂNESCU USL 
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Comparativ cu harta politică rezultată în urma alegerilor locale din 2008, situaţia din 2012 ar putea arăta 

după cum urmează:  

- PDL câştiga în 2008 14 preşedinţi de Consilii Judeţene, iar acum are sigure doar 4 judeţe. 

- De asemenea, PDL obţinuse în 2008 doi primari de Sector, acum poate să nu mai obţină nici 

unul. 

- USL ar putea avea minim 26 preşedinţi de CJ în 2012, faţă de 21 pe care îi aveau în 2008 PSD 

şi PNL împreună 

- USL ar putea obţine 5 primari de Sector în 2012, faţă de 4 în 2008 

- UNPR ar putea confirma prin obţinerea unei primării de Sector şi a unei funcţii de preşedinte 

de CJ. 
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