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GHID RECOMANDĂRI

Regiunea Nord-Est
Regiunea Nord-Est înregistrează cel mai scăzut nivel de dezvoltare de pe teritoriul României, chiar 
dacă, în perioada 2000-2010, atât PIB/locuitor, cât și câș�gul salarial lunar brut, precum și rata 
șomajului și-au îmbunătățit în mod simțitor valorile. Problemele regiunii sunt generate și de gradul 
rela�v scăzut de omogenitate și de dinamica diferită a județelor. Deși toate județele au un nivel de 
dezvoltare sub media națională, unele au avut un parcurs pozi�v, reușind să-și îmbunătățească poziția 
(Neamț, Botoșani, Suceava), iar altele și-au diminuat performanțele economice și așa scăzute (Vaslui, 
Bacău, Iași). 

Regiunea Nord-Est se înscrie în trendul național general, fie de creștere, fie de scădere, în cazul marii 
majorități a indicatorilor sociali analizați. Nuanțele apar în privința intensității dinamicii fiecărui 
element avut în vedere:

 În general, zonele sărace suferă în �mp de fenomenul depopulării. Acest lucru nu se întâmplă 
neapărat și în Regiunea Nord-Est. Contrar așteptărilor s�mulate de nivelul scăzut al dezvoltării 
economice, aceasta are, după Bucureș�-Ilfov, cea mai mică scădere a populației (3%).

 Tot în trendul național crescător se plasează și din punct de vedere al numărului de spitale, 
având a treia cea mai mare creștere, în intervalul 2000-2010. 

 O evoluție similară (ascendentă) se poate observa și în cazul farmaciilor, Regiunea NE 
înregistrând al doilea cel mai mare număr de unități farmaceu�ce, după Bucureș�-Ilfov. 

 Regiunea pierde însă, în acord cu situația existentă la nivel național, în privința numărului de 
paturi în spitale, dar deficitul, raportat la celelalte regiuni, este printre cele mai mici.

 În ceea ce privește evoluția numărului de medici, tendința generală este de creștere, dar 
Regiunea NE înregistrează o dinamică modestă.

 În cazul populației școlare, toate regiunile se află pe o zonă descendentă. Totuși, Nord-Estul se 
menține în top cu cel mai mare număr de elevi.

 Urmând tendința populației școlare, numărul personalului didac�c este, la rândul său, în 
scădere. Și în acest caz însă Regiunea Nord-Est se menține pe prima poziție, având cele mai 
multe cadre didac�ce.

 Singurul indicator care nu urmează trendul național este cel al numărului de absolvenți. As�el, 
deși valorile generale sunt crescătoare, Regiunea NE (alături de Sud-Est și Sud) înregistrează o 
scădere a numărului de absolvenți.

Regiunea Nord-Est este așadar una cu probleme economice și sociale. Dinamica sa internă este 
contradictorie – sunt județe care trag regiunea în sus, iar altele care au o evoluție sinuoasă. Asta face 
ca viteza și consistența recuperării decalajului economic (a ajungerii în media națională) să fie scăzute.
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Ce spun datele sociologice

●Pcom ●Pciv ●PE ●PP Valori medii ale indicilor de par�cipare (0-100)

1.   Valori tradiționale și par�cipare comunitară mai ridicată. Deși încrederea în oameni nu are un 
nivel mai ridicat, locuitorii din NE sunt mai orientați către comunitate. Ei discută mai mult despre 
problemele locale și se implică mai des în acțiuni comunitare, mai ales la nivel informal (43%). 
Suspiciunea față de străini este mai mare, diferențele față de restul țării fiind de 5-10% în 
defavoarea acceptării altor rase, a evreilor, maghiarilor, musulmanilor sau a homosexualilor (în 
ordine crescătoare a intoleranței). Chiar și cei mai educați mențin aceași distanță socială. Religia 
este mai importantă pentru ei și are un caracter mai public: jumătate își petrec �mpul în 
comunitatea de credință, unul din cinci se declară membru într-o organizație religioasă. Biserica 
este o ins�tuție mai apreciată. Îndepărtarea de tradiție este percepută ca generatoare de conflicte 
în rândul comunității. Cu toate acestea, este regiunea cu cel mai mare nivel al emigrației (44% au 
rude în străinătate).

2.   Poli�ca este mai apreciată, în special la nivel local. Există un interes mai mare în alegeri (aproape 
două treimi) și o intenție mai mare de a merge la vot, pe fondul unui sen�ment mai puternic al 
datoriei par�cipării (70%). Mai mult de jumătate au contacte directe cu primăria. Autoritățile 
locale sunt considerate a răspunde mai frecvent la cerințele cetățenilor; 4 din 10 locuitori ai 
acestei regiuni considerând că pot influența deciziile luate la nivel local. 

3.    Cultura par�cipa�vă este una aspirațională. Locuitorii din Nord Est nu par�cipă în mod organizat 
mai mult decât rezidenții din celelalte regiuni, însă disponibilitatea declarată de a par�cipa este 
mai mare (după cum se poate observa din scorurile la dimensiunea de orientare a indicilor). 70% 
din non-voluntari sunt dispuși să par�cipe în viitor (în special în organizații umanitare sau 
religioase), iar încrederea în ONG-uri este puțin mai ridicată. Din total, o cincime ar fi dispuși să 
par�cipe în par�de poli�ce (pe primul loc în topul regiunilor) și o treime la acțiuni de protest sau în 
acțiuni de campanie electorală. Senzația că acțiunile cetățeanului simplu pot avea efecte la nivel 
național este mai des întâlnită (29%).

 PIB/capita: 24192,6; Nivel urbanizare: 43%

 
Pcom Pciv PE PP 

A�tudini 48 39 36 41 

Orientări 51 46 65 47 

Par�cipare 27 14 74 16 

TOTAL 39 29 59 32 
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Recomandări

DORINȚĂ DE IMPLICARE ȘI NIȘE DE ACTIVITATE. Locuitorii din Regiunea NE au un nivel destul de 
ridicat (peste media națională) al implicării și par�cipării civice. As�el, 43% dintre cetățeni sunt 
membri ai unor organizații, iar mulți dintre cei care nu au un as�el de statut sunt dispuși să ac�veze la 
nivelul societății civile organizate. De asemenea, și în plan poli�c se înregistrează cote ceva mai 
ridicate (în raport cu media națională) ale intresului și ac�vismului – există interes pentru alegeri, 
dorință de implicare în campania electorală și conș�ința faptului că oamenii ar trebui să se implice mai 
mult în comunitatea locală.

Explicația pentru acestă situație este următoarea: Locuitorii Regiunii NE au un nivel ridicat de 
religiozitate; sunt membri cu precădere în organizații religioase sau bisericeș� și sunt dispuși să se 
implice în primul rând în organizații religioase, umanitare sau caritabile. Implicarea formală este 
destul de ridicată, dar ea are loc mai ales în ins�tuții tradiționale. Acest ac�vism pe zona religioasă 
creează orientări par�cipa�ve generale. Al�el spus, o persoană ac�vă în organizații religioase sau 
bisericeș� este mult mai (pre)dispusă să adopte o a�tudine și un comportament similare în alte 
contexte și domenii ale vieții sociale.

Pentru ONG-urile din Regiunea NE există așadar o oportunitate. La nivel social există un potențial de 
par�cipare civică în orice �p de organizații, dar și o serie de nișe precum organiza�ile 
umanitare/caritabile sau organizații pentru mediul înconjurator, ecologie, drepturile animalelor. Deși 
mică, încrederea în ONG-uri este în regiunea de NE peste media națională, iar acest lucru este (încă) 
un factor favorizant. Aceste observații sunt importante deoarece ele pot contribui la dezvoltarea și 
diversificarea ac�vității ONG-urilor.

MAI MULTE CAMPANII DE INFORMARE ȘI EDUCARE. A�tudinile și comportamentele așteptate de 
la un par�cipa�v par a fi cunoscute și afirmate de către cetățenii Regiunii NE. Deși se raportează 
afec�v față de ideea cetățeniei și față de vot (ceea ce semnalează existența unei culturi a 
dependenței), aceș�a consideră, într-un număr mai mare decât restul românilor, că oamenii ar trebui 
să se implice mai mult în comunitatea locală. De asemenea, confruntați cu ipoteza unor alegeri 
imediate (duminica viitoare), majoritatea covârșitoare a locuitorilor Regiunii NE își declară intenția de 
a par�cipa. Prac�c, aceș�a sunt orientați spre par�ciparea civică și electorală.

Cu toate acestea, acțiunea efec�vă lipsește. Oamenii nu au încredere unii în alții, nu au încredere în 
par�dele poli�ce și nici în ONG-uri într-o măsură prea mare. Sen�mentul comunitar este slab 
dezvoltat, iar competența civică este mai degrabă una declarată. Sărăcia, educația și performanța 
autorităților locale și centrale sunt factori care explică această stare de fapt. Așadar, soluțiile nu sunt 
simple și nu pot fi implementate în absența unei strategii pe termen mediu și lung, care să implice mai 
mulți actori.
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Faptul că cetățenii Regiunii NE cunosc a�tudinile și comportamentele dezirabile pentru un sistem 
democra�c bazat pe par�cipare civică este un aspect menit să încurajeze și să s�muleze acțiunea 
societății civile organizate. Al�el spus, există un teren propice pentru creșterea par�cipării și pentru 
dezvoltarea ONG-urilor. Este adevărat că zona civică, care presupune și un contact cu autoritățile 
publice este mai puțin accesată, sen�mentele dominante în Regiunea NE fiind nu doar de neîncredere 
și nemulțumire, ci și de blazare. Totuși, și în acest caz există căi de acțiune. Acestea trebuie să aibă, cel 
puțin în primă instanță, direcții care să nu poată fi asociate în mod direct cu spațiul poli�c. În acest 
sens, campaniile de informare și educare joacă un rol important.

Oricât ar părea de nefiresc în raport cu obiec�vele și cu domeniul de ac�vitate specifice fiecărei 
organizații, este esențial ca fiecare ONG să-și asume (mai mult) menirea de a educa cetățenii în spirit 
civic – creșterea gradului de conș�en�zare a puterii pe care o comunitate omogenă, închegată, ac�vă 
și implicată o poate avea în raport cu autoritățile și cu ceilalți actori sociali.

ATENȚIE LA AGENDA IMEDIATĂ A CETĂȚENILOR. Cu educație medie și primară, pensionari și 
casnice, având membri ai familiei plecați (la muncă) în străinătate, și considerând munca și religia ca 
fiind importante în viață, locuitorii din Regiunea NE au preocupări legate în special de nevoile primare. 
Aceș�a se confruntă cu dificultăți financiare și cu lipsa locurilor de muncă. Rata șomajului este peste 
media națională. Prin urmare, interesul cetățenilor pentru domenii, ac�vități și evenimente 
îndepărtate de agenda personală și sfera intereselor imediate este mai scăzut.

Printre obiec�vele ONG-urilor nu se numără crearea locurilor de muncă sau oferirea de servicii de 
ocupare a forței de muncă. Totuși, un rol direct sau indirect al ac�vității societății civile organizate 
constă în crearea și dezvoltarea de competențe și abilități ce pot fi u�le în iden�ficarea și ocuparea 
unui loc de muncă. În plus, ONG-urile permit membrilor sau voluntarilor integrarea în rețele sociale ce 
oferă oportunități pe și pentru piața muncii.

Pentru a atrage membri și voluntari, pentru a implica un număr mai mare de persoane în acțiunile și 
ac�vitățile lor, pentru a crea o efiziune mai mare în jurul proiectelor, ONG-urile din Regiunea NE ar 
trebui să aibă o abordare mai pragma�că. As�el, în vederea cointeresării cetățenilor, temele și 
preferințele aflate pe agenda personală pot fi speculate mai mult, cel puțin la nivel discursiv. Concret, 
prin campanii de informare sau prin acțiunile de comunicare în vederea promovării propriilor 
demersuri, ONG-urile pot sublinia beneficiile pe care par�ciparea civică (implicarea într-un proiect 
anume) le aduce cetățenilor rela�v la interesul lor legat de piața muncii. Mai mult, o abordare 
proac�vă a ONG-urilor în această direcție, sub forma unor campanii speciale dedicate s�mulării 
ac�vismului civic în corelație cu piața muncii poate avea impact la nivelul regiunii.
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ÎNCREDEREA ÎN INSTITUȚII ȘI REȚELELE SOCIALE POT FI SPECULATE (MAI MULT). Încrederea 
ridicată în Biserică și Armată este o constantă la nivel național. Totuși, în Regiunea NE, cele două 
ins�tuții înregistrează cote de încredere peste media națională. Acestea sunt ins�tuții tradiționale, 
centralizate și ierarhizate, cu o conducere autocra�că. Încrederea ridicată în as�el de ins�tuții este un 
indicator pentru un �p de cultură pasivă, dependentă, în care indivizii sunt orientați spre îndeplinirea 
deciziilor și nu spre elaborarea și adoptarea lor.

De asemenea, cetățenii Regiunii NE apelează în primul rând la rude pentru ajutor cu relații și sfaturi în 
rezolvarea unor probleme în gospodărie, probleme de sănătate, juridice sau administra�ve. Apelul la  
vecini/colegi/prieteni este mai redus și vizează cu precădere treburi casnice și mai puțin 
administra�ve. Familia este așadar principala sursă de ajutorare și mediu de socializare. Există însă și 
alți factori de socializare, cei mai importatanți fiind prietenii și, specific Regiunii NE, persoanele din 
biserică.

Pe un as�el de background, o soluție pentru creșterea vizibilității ONG-urilor și pentru atragerea 
cetățenilor mai aproape de acest sector este aceea a cooperării contextuale și gradate cu Biserica. 
Derularea unor proiecte care să implice și Biserica sau Armata (Pompierii) poate fi u�lă pentru 
creșterea ac�vismului și a par�cipării la acțiunile societății civile organizate. 

De asemenea, pe lângă folosirea mass-media ca instrument de informare și de transitere a mesajelor 
ONG-urilor, o soluție ce se poate dovedi mult mai eficientă pentru a ajunge la cetățeni, pentru a-i 
mobiliza și implica în proiecte este aceea a rețelelor sociale – contactul prin intermediul membrilor 
familiei, al prietenilor și al celor din comunitatea religioasă. Concret, organizațiile își pot ac�va proprii 
membri as�el încât aceș�a să acționeze asupra familiei, rudelor, prietenilor în vederea atragerii și 
implicării lor în proiectele organizației. În acest fel se poate crea un efect de propagare din aproape în 
aproape, care va evita obstacolul cons�tuit de re�cența ridicată față de persoanele necunoscute 
(străine).

RETICENȚĂ FAȚĂ DE PROIECTE ȘI ACȚIUNI CE CONȚIN ELEMENTE CU GRAD SCĂZUT DE 
TOLERANȚĂ. La nivel național, inclusiv în Regiunea NE, se înregistrează niveluri ridicate de 
intoleranță la comportamente considerate deviante: infractori, dependenți de droguri, homosexuali, 
bolnavi psihic. Specific Regiunii NE, se remarcă un grad mai mare de intoleranță pentru alte rase, 
religii, etnii și homosexuali. Toate acestea vin pe un climat general al neîncrederii și suspiciunii. 
Locuitorii Regiunii NE manifestă o a�tudine prudentă în raport cu cei din jur, considerând, asemeni 
majorității românilor, că relațiile dintre oameni trebuie tratate cu atenție. De asemenea, credința că 
necunoscuții au tendința de a profita de oameni este larg răspândită.
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În mod evident, cu cât distanța socială este mai mare, iar neîncrederea în ceilalți este mai accentuată, 
orientarea spre cooperare socială și ac�vism civic este mai mică. Acțiunea colec�vă nu se poate realiza 
atunci când nu există încredere în indivizii chemați să coopereze, când aceș�a se privesc cu suspiciune 
și când sen�mentul apartenenței la grup sau la comunitate nu este dezvoltat.

Prin urmare, acțiunea ONG-urilor vizând reducerea distanței sociale și creșterea toleranței pentru alte 
rase, religii, etnii și homosexuali s-ar lovi de un zid și ar fi sor�tă eșecului. As�el de proiecte ar trebui 
evitate. Ele consumă multe resurse cu rezultate minime. Mai mult, există riscul unui efect pervers, de 
os�lizare a oamenilor față de ONG-urile respec�ve și de blocare a unor viitoare implicări civice. 
Aceasta nu înseamnă că terenul trebuie abadonat complet, ci că acțiunea în această direcție trebuie 
calibrată și orientate pe termen mediu și lung.

OAMENII VOR SA SE EXPRIME. SPECULAȚI ACEST LUCRU! Deși există o incoerență a opiniilor în 
legătură cu democrația, peste 50% dintre locuitorii Regiunii NE asociază democrația cu libertatea de 
exprimare (observația este valabilă pentru întreaga țară). Definiția este în mod evident corectă, dar 
extrem de îngustă. În același �mp, majoritatea covârșitoare a cetățenilor se declară nemulțumiți de 
felul în care evoluează democrația în țară. Prin urmare, oamenii semnalează un deficit în ceea ce 
privește libertatea de exprimare.

Societatea civilă organizată este considerată astăzi atât un element definitoriu al democrației, cât și un 
factor de susținere și consolidare a construcției democra�ce. Prin faptul că permite indivizilor să 
par�cipe la viața publică, să își apere și să-și promoveze interesele, societatea civilă contribuie la 
consolidarea vieții democra�ce. Ea este în egală măsură o scenă de manifestare a libertății de 
exprimare. Prin urmare, ea răspunde modului în care cetățenii din Regiunea NE definesc democrația. 
Important este ca ei să ș�e, să înțeleagă și să fie convinși de acest lucru.

Una dintre mizele ONG-urilor din Regiunea NE este aceea de a le arăta și de a-i convinge pe cetățeni 
că, prin implicare civică și prin par�ciparea la acțiunile și proiectele societății civile organizate au 
posibilitatea de a-și manifesta libertatea de exprimare. Aceasta poate fi o direcție strategică în primul 
rând pentru ONG-urile civice. Deși are un grad mai mare de abstrac�zare și nu se află pe agenda 
imediată a locuitorilor din Regiunea NE, libertatea de exprimare este un element ce poate fi folosit ca 
s�mulent de către societatea civilă organizată. El corespunde unei valori pe care oamenii o înțeleg și o 
apreciază.
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MAI MULTĂ COOPERARE ÎNTRE ORGANIZAȚII. Una dintre marile probleme ale par�cipării civice în 
România constă în cooperarea limitată între organizații cu același profil și în lipsa încrederii în 
societatea civilă, în general. De aceea, societatea civilă organizată din Regiunea NE ar putea beneficia 
de pe urma unei deschideri mai largi în cooperare cu alte organizații cons�tuite pe același obiect de 
ac�vitate sau cu care există legături informale. Este important ca membrii acestor organizații să 
interacționeze cât mai mult. Pentru că această interacțiune nu există în mod natural, ea trebuie 
s�mulată prin decizii asumate ale liderilor organizațiilor. 

Pentru creșterea vizibilității, dar și a impactului acțiunilor întreprinse este u�lă realizarea de 
parteneriate punctuale între ONG-uri. Funcționarea, pe diverse proiecte într-o logică federa�vă oferă 
avantajul coagulării forțelor și împărțirii costurilor. În plus, comportamentul cooperant ar fi promovat 
chiar de la nivelul societății civile organizate.

MASS-MEDIA – INSTRUMENT LIMITAT. NEW-MEDIA – OPORTUNITATE. Pentru creșterea 
vizibilității acțiunilor societății civile, mass-media este un instrument u�l, dar cu impact limitat în �mp. 
În lipsa unei prezențe constante în spațiul media�c (ceea ce condiționează mult prea mult acțiunea 
societății civile organizate de agenda media și de logica de funcționare a presei), ONG-urile nu pot 
folosi în mod real acest instrument. Ca alterna�vă mult mai sustenabilă se poate apela la comunicare 
la nivel individual, prin implicarea propriilor membri în diseminarea acțiunilor și rezultatelor obținute, 
precum și la new-media.

Majoritatea potențialilor membri și voluntari ai asociațiilor și fundațiilor nu consumă foarte multă 
media. În schimb, mare parte a lor sunt �neri și, drept urmare, pot fi a�nși mult mai ușor prin 
intermediul new media – de �pul rețelelor sociale, blog-uri, etc. De cele mai multe ori, comunicarea 
prin as�el de medii este mai ie�ină și mai sigură decât comunicarea prin mediile clasice.
De asemenea, indiferent de forma comunicării, cel mai bun loc de plecare pentru a atrage noi membri 
și/sau voluntari pentru o organizație constă în propria bază de membri și voluntari. Mai ales în cazul 
folosirii de new-media, este important ca mesajele de recrutare/diseminarea de informații să 
pornească în primul rând de la actualii membrii ai organizațiilor, as�el încât să ajungă în primul rând la 
grupurile de referință din care aceș�a fac parte (prieteni, vecini, colegi, etc.).

Totuși, mass-media nu trebuie ignorată, cu atat mai mult cu cât a�tudinea acesteia față de ONG-uri 
este favorabilă (preponderent neutră și pozi�vă). ONG-urile par să beneficieze de o imagine care să le 
permită o bună relaționare cu mass-media. 
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ASUMAREA UNEI AGENDE COMUNE: MAI MULTĂ EDUCAȚIE CIVICĂ ÎN ȘCOLI. Școala 
românească nu pregătește cetățeni. Se remarcă numărul mic de ore de studiu, atât sub forma orelor 
obligatorii de cultură civică, cât și a celor opționale de care beneficiază elevii. Disciplinele centrate în 
mod explicit în direcția dezvoltării a�tudinilor și comportamentelor par�cipa�ve sunt, în mare parte, 
ignorate sau insuficiente. Majoritatea școlilor oferă aceste cursuri înainte de momentul op�m de 
socializare a elevului sau nu le oferă deloc. Accentul rela�v scăzut pe care școala îl pune pe zona 
educațională ce vizează crearea de cetățeni este unul dintre factorii care pot explica pa�ern-uri 
comportamentale pasive ale cetățenilor �neri. 

Având în vedere această realitate, o constantă a mesajului societății civile organizate ar trebui să fie 
una de �p revendica�v, orientată spre factorii de decizie la nivelul sistemului educațional. ONG-urile 
ar trebui să solicite cu obs�nație, atât ministerului de resort, cât și școlilor și liceelor, introducerea 
unor ore suplimentare de cultură civică. Regândirea și calibrarea acestui sistem de studiu la nevoile 
reale ale societății ar fi, în mod cert, un pas înainte în dezvoltarea unei culturi de �p par�cipa�v. 

Un as�el de demers din partea societății civile organizate este expresia unei abordări strategice, 
orientate pe termen mediu și lung ce are, în ul�mă instanță, ca scop crearea de viitori membri și 
voluntari în organizații.
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PARTICIPARE CIVICĂ

Cresc şansele ca un individ care nu par�cipă ca voluntar în asociaţii să îşi dorească să 
par�cipe, ţinând sub control celelalte variabile:

 cu cât este mai tânăr�  �  �  

 cu cât ne ducem înainte în �mp�  �  

 cu cât este mai tolerant faţă de alte culturi�  

 dacă are contacte frecvente cu prietenii�  �  

 cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor�  

 dacă este femeie�  �  �  

 dacă a terminat liceul sau o facultate�  �  

 dacă îşi defineşte iden�tatea drept una naţională sau europeană

 dacă percepe că există mai multe conflicte în localitatea sa

 cu cât are mai multă încredere în ins�tuţii poli�ce�  

 cu cât are mai multă încredere în ONG-uri�  

 dacă urmăreşte zilnic ş�ri poli�ce în mass-media�  

 dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local�  

 dacă accesează internetul zilnic sau săptămânal�  

 dacă are rude care au fost în străinătate�  �  

 dacă locuieşte în mediul rural�  �  

 cu cât are mai puţină încredere în ins�tuţii externe�  

 dacă se defineşte dpdv poli�c, fie ca om de stânga, fie ca om de dreapta
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Cresc şansele ca un individ care îşi doreşte să par�cipe ca voluntar în asociaţii să par�cipe, 
ţinând sub control celelalte variabile:

 cu cât este mai în vârstă�  �  �  

 dacă este bărbat�  �  �  

 dacă a absolvit o facultate�  �  �  

 dacă îşi defineşte iden�tatea drept una europeană�  

 dacă percepe că există mai multe conflicte în localitatea sa

 dacă are încredere în ONG-uri�  �  

 dacă accesează internetul zilnic sau săptămânal�  

 cu cât are mai multă încredere în oameni�  

 cu cât este mai puţin tolerant cu alte culturi� 
 cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor�  

 dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local� 
 dacă se defineşte dpdv poli�c ca om de dreapta�  

 cu cât locuieşte în gospodării cu un număr mai mare de rezidenţi

 dacă a fost personal în alte ţări�  �  

 dacă este maghiar�  �  �  

 dacă consideră că prietenii sunt cel puţin la fel de importanţi ca familia
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Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par�cipe ca voluntar în asociații să 
par�cipe, ținând sub control celelalte variabile:

 dacă a absolvit o facultate�  �  

 dacă are contacte frecvente cu prietenii�  

 cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor

 dacă își definește iden�tatea drept una națională sau europeană

 dacă percepe că există mai multe conflicte în localitatea sa

 dacă are un loc de muncă (față de șomeri sau casnice)

 dacă locuiește în mediul rural� 
 dacă are încredere în ONG-uri�  

 dacă consideră că poate schimba ceva pe plan local

 dacă se definește dpdv poli�c ca om de dreapta, sau ca om de stânga

 dacă urmărește zilnic ș�ri poli�ce în mass-media

 dacă accesează internetul zilnic sau săptămânal

 cu cât locuiește în gospodării cu un număr mai mare de rezidenți

 dacă are rude care au fost în străinătate�  

 dacă este maghiar�  �  

 cu cât este mai tolerant față de alte culturi
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Cresc șansele ca un individ care nu par�cipă la proteste să își dorească să par�cipe, ținând 
sub control celelalte variabile:

 cu cât par�cipă mai frecvent ca voluntar în asociații umanitare, culturale, 
profesionale, civice, de mediu sau ecologice

 cu cât este mai tânăr

 dacă percepe că există mai multe conflicte în localitatea sa

 dacă poli�ca este importantă în viața sa

 dacă discută frecvent cu prietenii despre ches�uni poli�ce

 dacă se definește ca fiind un om de stânga

 cu cât are mai multă încredere în ins�tuțiile societății civile

 cu cât are mai puțină încredere în ins�tuțiile poli�ce

 dacă este bărbat

 cu cât petrece mai mult �mp cu prietenii sau colegii

 dacă nu este sa�sfăcut de nivelul democrației

 dacă este membru de sindicat

 dacă dorește să par�cipe la viitoarele alegeri

 dacă este absolvent de liceu

 dacă locuiește în mediul urban

 cu cât are mai multe cunoș�nțe poli�ce

 dacă a par�cipat la evenimente poli�ce în trecut

 cu cât înaintăm în �mp� �

PARTICIPARE PROTESTE
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Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par�cipe la proteste să par�cipe la proteste 
moderate, ținând sub control celelalte variabile:

 cu cât par�cipă mai frecvent ca voluntar în asociații umanitare, culturale, 
profesionale, civice, de mediu sau ecologice

 dacă este membru de sindicat�  

 dacă a par�cipat la evenimente poli�ce în trecut

 dacă locuiește în mediul urban�  

 cu cât este mai educat�  �  

 dacă percepe că există mai multe conflicte în localitatea sa

 cu cât petrece mai mult �mp cu prietenii sau colegii

 dacă poli�ca este importantă în viața sa�  

 dacă discută frecvent cu prietenii despre ches�uni poli�ce

 cu cât are mai multe cunoș�nțe poli�ce�  

 cu cât are mai multă încredere în ins�tuțiile societății civile

 cu cât are mai puțină încredere în ins�tuțiile poli�ce (inc. Locale) și tradiționale

 dacă u�lizează internetul zilnic sau săptămânal

 cu cât înaintăm în �mp�  �  

 dacă are rude care au fost plecate în străinătate
 dacă are un loc de muncă�  �  
 cu cât apelează mai des la prieteni pentru ajutor
 dacă crede în consensul poli�c mai degrabă decât într-un lider hotărât
 dacă nu este sa�sfăcut de nivelul democrației
 dacă consideră că are cunoș�nțe poli�ce mai bogate
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Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par�cipe la proteste să par�cipe la proteste 
extreme, ținând sub control celelalte variabile:

 cu cât par�cipă mai frecvent ca voluntar în asociații umanitare, culturale, 
profesionale, civice, de mediu sau ecologice

 dacă este bărbat�  �  

 dacă locuiește în mediul urban�  

 dacă este membru de sindicat�  

 dacă a par�cipat la evenimente poli�ce în trecut

 dacă poli�ca este importantă în viața sa�  

 dacă discută frecvent cu prietenii despre ches�uni poli�ce

 cu cât are mai puțină încredere în ins�tuțiile poli�ce, civice, locale, tradiționale

 cu cât petrece mai mult �mp cu prietenii sau colegii

 dacă consideră că poate influența deciziile care se iau la nivel național

 dacă crede într-un stat puternic în dauna pieței libere

 cu cât are mai multă încredere în ins�tuțiile societății civile

 cu cât înaintăm în �mp
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Cresc șansele ca un individ care își dorește să par�cipe la proteste să par�cipe la proteste 
moderate, ținând sub control celelalte variabile:

 dacă a par�cipat la evenimente poli�ce în trecut

 dacă are studii superioare�  

 dacă locuiește în mediul urban

 dacă u�lizează internetul zilnic sau săptămânal

 cu cât are mai puțină încredere în ins�tuțiile locale sau tradiționale

 dacă este membru de sindicat

 cu cât înaintăm în �mp�  

 cu cât este mai în vârstă�  

 dacă are un loc de muncă�  

 Cu cât par�cipă mai rar ca voluntar în asociații umanitare, 

 culturale, profesionale, civice, de mediu sau ecologice

 cu cât petrece mai mult �mp cu prietenii sau colegii

 dacă nu se consideră sărac�  

 dacă are rude cu experiență de migrație

 dacă nu se definește ca fiind de stânga

 cu cât are mai multe cunoș�nțe poli�ce
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Cresc șansele ca un individ care nu își dorește să par�cipe la proteste să par�cipe la proteste 
extreme, ținând sub control celelalte variabile:

 cu cât par�cipă mai frecvent ca voluntar în asociații umanitare, 

 culturale, profesionale, civice, de mediu sau ecologice

 dacă este bărbat�  �  

 dacă locuiește în mediul urban�  

 dacă este membru de sindicat�  

 dacă a par�cipat la evenimente poli�ce în trecut

 dacă poli�ca este importantă în viața sa�  

 dacă discută frecvent cu prietenii despre ches�uni poli�ce

 cu cât are mai puțină încredere în ins�tuțiile poli�ce, civice, locale, tradiționale

 cu cât petrece mai mult �mp cu prietenii sau colegii

 dacă consideră că poate influența deciziile care se iau la nivel național

 dacă crede într-un stat puternic în dauna pieței libere

 cu cât are mai multă încredere în ins�tuțiile societății civile

 cu cât înaintăm în �mp�  �
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Diferențe ale indicatorilor față de media națională

Indicatori economici

Anul Valori mai mari fa ?ă 
de media na?ională 

Valori mai mici fa?ă de 
media na?ională 

2000  Rata somajului  PIB/locuitor 
 Ca?�gul salarial 

lunar brut 

2005   PIB/locuitor 
 Ca?�gul salarial 

lunar brut 

2009   PIB/locuitor 
 Ca?�gul salarial 

lunar brut 

2014 - es�mare  Rata ?omajului  PIB/locuitor 
 Ca?�gul salarial 

lunar brut 
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Raport frecvenţe 

Categorii Valori mai mari față de media națională 

(+/- 3) 

Valori mai mici față de media națională  

(+/- 3) 

I. Context Distanța socială 

 Nu ar vrea ca vecini: persoane de 

rasa diferită, musulmani, foș� 

pușcăriași, persoane cu opțiuni 

poli�ce total opuse, persoane 

care au SIDA, homosexuali, evrei, 

romi, maghiari 

 

Coeziune în societate 

 Apelează la vecini/colegi/prieteni 

pentru ajutor în treburile 

gospodăriei 

 În ul�mele 12 luni au colaborat 

cu oamenii din localitate în 

beneficiul comunității 

 

Polarizare 

 În localitate există conflicte între: 

�neri și varstnici, oameni cu 

școală și oameni fara scoala, 

bogați și săraci 

 Se simt mai aproape de oamenii 

din UE 

Coeziune în societate 

 Apelează la rude pentru a se ajuta 

cu relații și sfaturi în rezolvarea unei 

probleme la poliție 

 Apelează la vecini/colegi/prieteni 

pentru o problemă administra�vă 
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II. Implicare 

civică 

Voluntariat și asocia�vitate 

 Sunt membri în cel puțin o 

organizație de �pul: religioase 

sau bisericeș�, orice �p de 

organizații 

 Voluntar în: organizații religioase, 

orice �p de organizații 

 Nu sunt membri, dar ar fi dispuși 

să se implice în organizații 

religioase, umanitare sau 

caritabile, sindicate, grupuri sau 

par�de poli�ce, organizații 

pentru mediul 

înconjurator/ecologie/drepturile 

animalelor, orice �p de 

organizație 

 

Par�cipare la acțiuni de protest 

 Au par�cipat la demonstrații 

legale 

  

Capital social și valori 

 Petrec �mpul săptămânal cu 

oamenii din biserică 

 Munca și religia sunt importante 

în viață 

Capital social și valori 

 Familia este importantă în viața 
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III. Par�cipare 

electorală 

Interes și par�cipare alegeri 

 Foarte interesați de alegeri 

 Dacă duminică ar avea loc 

alegeri, par�cipă sigur la vot 

 Ar trebui să se deplaseze din 

localitate pentru a vota la 

alegerile locale 

 

Istoric par�cipare vot 

 Au votat la ul�mele alegeri 

parlamentare 

 

Implicare în campanii 

 Nu au par�cipat, dar doresc să 

par�ciple în postura de candidat,  

la strângerea de semnături, 

împărțirea de pliante, marșuri de 

susținere a unui candidat, 

convingerea prietenilor sau 

cunoscuților să voteze cu 

candidatul 

 

Evaluarea procesului electoral  

 Nemulțumit de alegeri (în media 

națională) deoarece există fraude 

în �mpul alegerilor 

 Votează pentru că este o datorie 

Evaluarea procesului electoral  

 Sen�mentul când votează: este o 

pierdere de vreme 
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IV. Par�cipare 

la decizia 

poli�că 

Cunoașterea și evaluarea unor ins�tuții 

poli�ce 

 Încredere multă și foarte multă 

în: Biserică, Parlament, Armată, 

ONG-uri, Sindicate, Bănci 

 

Istoric personal de par�cipare la 

influențarea unei decizii poli�ce 

 Urmăresc mai rar evenimentele 

poli�ce în ziare, la radio, la 

televizor sau pe internet  

 

Raportarea la democrație 

 Complet de accord cu faptul că 

oamenii ar trebui să se implice 

mai mult în comunitatea locală 

 

Ideologii personale 

 Se plasează la stanga 

 Diferențele între venituri ar 

trebui să fie mai mari pentru a 

încuraja efortul individual  

 

Competența civică 

 Apreciază ca au cunoș�nțe bune 

și foarte bune despre  primăria 

localității 

 Consideră că pot influența 

deciziile locale, precum și pe cele 

naționale 

 

Interacțiune directă cu ins�tuțiile 

 Au fost, în ul�mul an, să rezolve o 

problemă la Primărie 

Ideologii personale 

 Diferențele între venituri ar trebui să  

fie mai mici, pentru ca societatea să 

fie mai echilibrată  

 

Competența civică  

 Nu pot controla deloc deciziile care 

îi afectează ac�vitatea de zi cu zi  

 

22



V. Socio-

demografice 

 Educație primară 

 Casnice 

 Au lucrat în străinătate sau au 

rude în această situație 

 Discută de câteva ori pe 

săptămână despre probleme din 

localitate 

 Veniturile ajung numai pentru 

strictul necesar  

 A vizitat țări străine ca turist 

 Navighează zilnic pe internet 

 Veniturile ajung pentru un trai 

decent, fără bunuri mai scumpe 
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