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Cercetare / Solutii pentru 
societatea civila 

PARTENERI 

 
• Fundatia Multimedia pentru 

Democratie Locala 

 

• Scoala Nationala de Studii 
Politice si Administrative 

 

• Operations Research 

OBIECTIV 

 

• Ce? Sporirea culturii civice si a 
competentelor civice ale 
membrilor societatii civile 

 

• Public tinta: 1000 de membri si 
voluntari din minim 200 de 
organizatii ale societatii civile 
romanesti din toate cele 8 
regiuni de dezvoltare ale 
Romaniei. 



Intrebarile cercetarii 

• 1. Care este nivelul culturii 
participative în România? Există un 
singur tip de cultură sau mai multe? 
Care sunt clivajele principale – 
generaţional, rezidenţial, cultural, 
etnic? 

• 2. Care sunt caracteristicile 
principale ale culturii 
participative din România în plan 
comunitar, civic, politic si electoral? 

• 3. Cum poate fi crescut nivelul 
participării sociale şi politice ? 
Care sunt factorii inhibatori, dar cei 
care favorizează participarea? 



Participare civica in Romania 

Concepte folosite 
• Modelul explicativ – mix 

de concepte: 
– Cultura civica 
– Cultura politica 
– Capital social 
– Participare civica 

 

• Modelul explicativ creat 
preia indicatori masurati in 
Occident, aplicati in 
Romania la nivel national si 
replicati, in premiera in 
Romania, si la nivel 
regional.  
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Model explicativ: 
categorii de participare 

PARTICIPARE Non-politică Politică 

COMUNITARĂ CIVICĂ ELECTORALĂ POLITICĂ 
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Noutate in cercetare 

• Exista profile regionale ale participarii? 

• Exista diferente intre regiuni dezvoltate si regiuni mai putin 
dezvoltate? 

Aplicare pe regiuni 

• Datele economice arata ca exista “doua Romanii”. Valoric, 
exista? 

• Conteaza distributia politica a puterii in explicarea 
diferentelor economice sau sociale? 

Corelare date 
sociologice – cu analize 

de informatii socio-
economico-politice 

• Ce model de participare exista in Romania, comparativ cu 
statele vestice, cu democratii vechi? 

• Ce diferente exista intre Romania si statele similare din 
regiune, care au iesit din comunism? 

Comparatie 
internationala 



Dimensiuni ale cercetarii 

TIP INSTRUMENT NIVEL DE 

ANALIZA 

Dimensiuni concept “cultura participativa” 

Implicare civica 

+ comunitara 

Participare 

electorala 

Participare la 

decizii politice 

1. 8 SONDAJE National, 

regional 

v v v 

2. FOCUS GRUPURI cu cetateni (activi/ 

neimplicati), 

explicative, cauze 

National / 

regional 

v v v 

3. INTERVIURI Cu membri ONG, 

perspective 

complementare 

National v v v 

4. ANALIZE DE DATE 

SI STATISTICI 

OFICIALE 

Economice Regional / 

National 

… … … 

Sociale Regional / 

national 

… … … 

Politice Regional / 

National 

v 

5. MONITORIZARE SI ANALIZA MEDIA National / 

regional 

v v 

6. COMPARATIE CU DATE EXTERNE (EVS, 

WVS) 

National v 



Model participare civica  
in Romania 
10 concluzii majore rezultate din 
cercetare 



10 concluzii importante 

(1) Societatea romaneasca este una traditionala, in continuare, chiar la 5 ani de 
la integrarea in UE 

 

(2) Romanii au mai degraba valori de supravietuire - nu valori de autorealizare si 
de status 

 

(3) Profilul civic in Romania este unul neparticipativ, patriarhal, departat de 
cel occidental 

 

(4) Participarea comunitara este insuficient de dezvoltata 

 

(5) Cetatenii sunt disponibili pentru participare si informare, dar nu participa 
efectiv si nu sunt suficient de informati 



10 concluzii importante 

(6) Exista, in Romania, o ruptura semnificativa intre social si politic 

 

(7) Romania este o veritabila “republica electorala”. O tara in care doar participarea 
electorala este ridicata. Participarea comunitara, civica si politica – la cote mult mai 
mici.  

 

(8) Nu exista mai multe Romanii. Diferentele dintre regiuni nu se regasesc in profilul 
de participare civica. Chiar daca economic si social exista “doua Romanii”, valoric, 
nu sunt diferente intre Bucuresti si restul tarii 

 

(9) Regiunile sunt omogene – diferentele majore vin din caracteristici socio-
demografice. Elementele ca re stimuleaza participarea – apartenenta la clasa de 
mijloc, educatia superioara, cresterea in varsta, genul (feminin) 

 

(10) Tinerii sunt, in Romania, o generatie confuza: vor participare, dar nu participa 
efectiv.  

 



Ce facem cu datele 
Cum crestem participarea civica in 
Romania? 

Sfaturi 
utile 



Cum folosim rezultatele? 

Date 
sociologice 

Baze de date 
publice, pe 

internet 

Model interactiv 
de folosire a 
rezultatelor 

Recomandari 
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civila 
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societatea civila 

Intalniri si 
pregatire 

membri ONG-uri 

Alte cercetari 
ulterioare 

Noi cercetari 
valorice – la 

nivel national, 
anual 

Cercetari pe 
publicuri tinta 

specifice - tineri 
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