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Raportul GeoPOL, redactat pe baza cercetărilor cantitative şi calitative ale
începutului de an electoral, îşi propune atât interpretarea datelor curente ale
competiţiei electorale la nivel de municipiu, respectiv sectoare, cât şi identificarea
unor tendinţe implicite ale jocului electoral ce vor influenţa strategia actorilor
politici implicaţi.

Concluziile au fost redactate pe baza măsurărilor şi cercetărilor efectuate
de către experţii institutelor CURS, respectiv GeoPOL.
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PRINCIPALELE CONCLUZII ALE SONDAJULUI

•

Principala problemă de rezolvat de către Primarul Capitalei este cea a câinilor fără
stăpân.

•

Sorin Oprescu poate fi învins doar de un candidat independent, cu credibilitate
managerială şi imagine publică puternică, susţinut de alianţa PDL-UNPR.

•

La început de an electoral, Capitala pare ,,uselizată’’. USL ar obţine majoritatea la
Consiliul General al Municipiului Bucureşti, Consiliile Locale şi Parlamentul României.

•

Primarii UNPR de la Sectoarele 2 şi 4 îşi recâştigă mandatele fără probleme, dar eşuează
în a-şi transfera capitalul politic către UNPR.

•

Singurul primar de sector care pare fără şanse în a-şi recâştiga mandatul este Cristian
Poteraş (PDL).

•

Postura de independent a lui Marian Vanghelie (PSD), victorioasă în 2004 , nu-i mai
asigură la alegerile din 2012 funcţia de primar în Sectorul 5.

•

Sectorul 3 este recâştigat de Liviu Negoiţă, dar este pierdut de PDL.

•

A treia forţă politică din Bucureşti, PP-DD este dependentă de transformarea publicului
OTV în electorat votant.

•

Construcţia Catedralei Mântuirii Neamului este susţinută de două treimi dintre
bucureşteni.

•

Alegerile locale şi generale din 2012 prezintă un interes major pentru locuitorii Capitalei.
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CAPITOLUL I

BUCUREŞTENII ÎN 2012: ASPIRAŢII, ATITUDINI, NEMULŢUMIRI

•

Probleme fără soluţie pentru bucureșteni: o guvernare mai bună, depăşirea crizei,
infracţionalitatea, locuinţele pentru tineri

•

Bucureştenii sunt îngrijoraţi mai mult de efectele crizei decât de starea lor de sănătate

•

Bucureştenii aşteaptă o soluţie de la Primarul General în problema câinilor vagabonzi

STAREA DE FAPT

I. 1. STAREA DE FAPT

Ce aşteaptă bucureştenii în anul 2012? Mai multă sănătate (37%) pare să fie cel mai
important deziderat, urmat, la mare distanţă, de o guvernare nouă, mai bună (16%), mai mulţi
bani (14%), depăşirea crizei economice (13%). Dezideratele pe care şi le pot îndeplini prin
eforturi personale obţin scoruri incomparabil mai mici: un loc de muncă mai bun (6%), un loc de
muncă (5%), realizări în familie (copii, căsătorie) (5%) schimbarea locuinţei (2%).

La început de Nou An ce sperati să vă aducă nou 2012?
Altceva

2

Schimbarea locuinţei

2

Realizări în familie(copil, căsătorie, etc.)

5

Un loc de muncă

5

Un loc de muncă mai bun

6

Depăşirea crizei economice

13
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O guvernare nouă
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Mai multă sănătate
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După ani în care s-au bucurat de stabilitatea monedei naţionale, creşterea preţurilor şi
inflaţia (28%) îi sperie pe bucureşteni chiar mai mult decât deteriorarea propriei stări de
sănătate (21%).
Corupţia îi îngrijorează pe 19% dintre cetăţenii capitalei, reducerea veniturilor pe 11%,
iar viitorul copiilor pe 9% dintre bucureşteni. În ciuda dezbaterilor intense legate de consecinţele
sociale ale crizei economice, doar 7% sunt îngrijoraţi de o eventuală pierdere a locului de
muncă.

După aproape un mandat, Primarul General nu şi-a erodat capitalul politic. Astfel, 56%
dintre bucureşteni sunt mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de prestaţia lui Sorin Oprescu.
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În ochii bucureştenilor, nerezolvarea problemei câinilor fără stăpân ar fi principalul eşec
al proiectului administrativ derulat de Sorin Oprescu în ultimii patru ani. Aceştia îi mai impută:
curăţenia orașului, „promite mult, realizează puţin”, ,,nu se implică, pare nepăsător’’, traficul și
aglomeraţia din oraş.

I. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Analiza datelor legate de aşteptările bucureştenilor relevă apariţia fenomenului de
abandon social. Cetăţenii capitalei se simt părăsiţi de instituţiile și administraţia de stat.
Se remarcă distribuţia diferită a aspiraţiei la mai multă sănătate la nivelul sectoarelor.
În vreme ce majoritatea locuitorilor Sectorului 3 (52%) vor mai multă sănătate de la anul
în curs, dorinţa acestora este împărtăşită de concitadinii din Sectorul 5 în proporţie de doar
28%. Diferită este și distribuţia doleanţei privind o guvernare nouă, mai bună, indicată de 23%
dintre locuitorii Sectorului 5, dar de numai 11% dintre bucureştenii din Sectorul 6. De
asemenea, aspiraţia legată de depășirea crizei economice, pe care 13% dintre bucureșteni o
vor soluţionată de anul 2012, are o răspândire neuniformă la nivelul capitalei: în Sectorul 5, este
împărtăşită de 22% dintre locuitorii acestuia, însă cel mai puţin par să spere în rezolvarea crizei
economice locuitorii Sectoarelor 3 şi 1, unde 6%, respectiv 8%, dintre cetăţeni doresc ca anul
2012 să le satisfacă această doleanţă.
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E de remarcat cum cei mai mulţi bucureşteni (33%) îngrijoraţi de creşterea preţurilor
locuiesc în sectorul 5, în vreme ce cel mai puţin alertaţi din acest punct de vedere (20%) sunt
locuitorii sectorului 3. Tot bucureştenii din Sectorul 5 sunt şi cei mai îngrijoraţi din pricina
corupţiei (24%). La polul opus se află locuitorii Sectorului 3, alarmaţi de corupţie în proporţie de
14%, urmaţi de locuitorii Sectorului 1, îngrijoraţi de corupţie în proporţie de 18%.
Sondajul arată că nu există o nemulţumire majoră care se poate detașa în atitudinea
bucureștenilor faţă de Primarul General. Una dintre marile nemulţumiri asociate cu mandatul
lui Adriean Videanu (traficul-aglomeraţia) nu pare să mai fie o marcă a Bucureştiului în
mandatul Oprescu (3% amintesc problema). Doar 2% dintre respondenţi îl văd pe Primarul
General ca fiind corupt, procent care indică mai degrabă o trăsătură pozitivă a profilului
acestuia, în contextul în care electoratul bucureştean i-a etichetat pe toţi primarii de după 1990
drept corupţi într-o anumită măsură.

Ce vă nemulţumeşte cel mai mult la Primarul General al Capitalei Sorin
Oprescu?
(Intrebare deschisă; răspunsuri recodificate în categorii majore)

NS/NR
Nu am nemulţumiri

47
11

Totul mă nemulţumeşte
Alte nemulţumiri(fiecare cu sub 1%)
Cheltuieli prea mari
Ordinea publică, infracţionalitatea
Modul cum conduce capitala, colaborarea cu …
Locuri de parcare
Corupt, afaceri cu firme
Starea drumurilor
Comportamentul arogant
Traficul şi aglomeraţia din oraş
Nu se implică, pare nepăsător
Promite mult, realizează puţin
Curăţenia oraşului
Nerezolvarea problemei câinilor vagabonzi
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La întrebarea „care dintre următoarele probleme ar trebui rezolvată în primul rând la nivelul
Capitalei de către Primarul General al Municipiului Bucureşti”, distribuţia procentelor nu este
spectaculoasă, dar topul este dominat de următoarele:

I. 2. 1. Câinii fără stăpân (18%)
Posibilele explicaţii pentru care câinii fără stăpân este socotită drept cea mai stringentă
problemă de rezolvat de către Primarul General ar putea fi sugerate prin cele două evenimente
majore legate de această chestiune. Este vorba despre adoptarea, pe 22 noiembrie 2011, în
Parlamentul României, a Legii privind eutanasierea câinilor fără stăpân și declararea
neconstituţionalităţii acestei Legi, pe 11 ianuarie 2012, de către Curtea Constituţională.

I. 2. 2. Delincvenţa-Infracţionalitatea (14%)
Apare ca o problemă certă a bucureştenilor, în sensul că ar trebui rezolvată de către Primăria
Generală. Dar delincvenţa – infracţionalitatea pare asociată cu viaţa cotidiană, ca o constantă a
acesteia, indiferent de prestaţia administraţiei. La nivel de sector, delincvenţa este o problemă
pe care o doresc rezolvată mai ales locuitorii Sectorului 4 (19%), secondaţi de locuitorii
Sectorului 1 (18%), în vreme ce locuitorii Sectorului 6 (6%) par a fi cel mai puţin apăsaţi de
aceasta, într-un clasament care necesită o cercetare mai aprofundată.

I. 2. 3. Curăţenia oraşului (12%)
Cei mai mulţi bucureșteni care-i solicită o intervenţie prioritară Primarului General în această
problemă locuiesc în Sectorul 6 (19%), iar cei mai puţini în Sectorul 3 (7%).

I. 2. 4. Locuinţele pentru tineri (6%)
O problemă de maximă actualitate în orice oraş din România, cu atât mai mult în Bucureşti, este
cea imobiliară. Faptul că un procent atât de mic de persoane pune problema pe agenda
primăriei nu înseamnă că aceasta îi interesează doar pe tineri – în orice familie există sau vor
exista tineri cu probleme locative -, ci arată că aproape nimeni nu crede că, în mod obiectiv,
problema este rezolvabilă la nivel de primării (nu vorbim doar de Bucureşti aici). Acest fapt
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trimite la potenţialul electoral al temei: un candidat care ar putea lansa credibil un program în
această direcţie ar avea un bun start.

I.3.PROGNOZE

Bucureştenii speră mai mult de la propriile forţe decât de la mediul politic sau economic. Se
tem de creşterea preţurilor, de inflaţie, de pierderea locurilor de muncă, dar speră că 2012 le va
aduce mai degrabă mai multă sănătate decât rezolvarea acestor probleme.

Cetăţenii aşteaptă o soluţie de la Primarul General în problema câinilor fără stăpân. Modul
în care acesta va gestiona chestiunea poate avea semnificaţie electorală pentru Sorin Oprescu.
Publicul bucureştean aşteaptă însă o soluţie administrativă, clară, dezbaterea fiind în acest
moment extrem de politizată.

Bucureştenii au multe nemulţumiri, dar nu există unele care să se evidenţieze în mod
limpede. „Piaţa” nemulţumirilor este segmentată și estimăm că va rămâne așa. În bătălia
electorală care va urma, cine va identifica segmentele de populaţie care se suprapun peste
acestea va avea de câştigat. Nemulţumirile de nişă presupun politici şi soluţii tipice, punctuale,
care vor trebuie atent identificate de către candidaţi.

=
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CAPITOLUL II
PRIMARUL GENERAL: SCORURI, PERCEPŢII ŞI TENDINŢE
•

Sorin Oprescu este în acest moment pe primul loc în cursa pentru primar
general. Dar, deocamdată, pare singurul care aleargă.

•

Oprescu este primarul nemuţumirilor mici. Chiar dacă nu există o
nemulţumire structurală cu care să fie asociat actualul mandat al
Primarului General, oricare dintre segmentele de nemulţumire poate
structura o piaţă electorală care poate fi fructificată electoral

•

Contracandidatul cu şanse al lui Oprescu trebuie să aibă trei trăsături:
credibilitate managerială, imagine publică puternică şi să fie independent
politic. Susţinerea din partea unei structuri politice comparabilă ca forţă cu
USL, respectiv PDL-UNPR, este necesară pentru succesul candidaturii.

•

Electoral, USL are de câştigat dacă îl susţine pe Oprescu, dar şi imaginea lui
Oprescu va fi asociată cu USL, ceea ce nu va fi neapărat un atu.

•

Disputa dintre blocurile politice va fi tranşată de participarea la vot:
participarea bună avantajează reţelele de partid bine organizate;
participarea masivă avantajează candidaţii şi partidele cu imaginea cea
mai puţin erodată.

•

În acest moment USL-ul are avantaje certe de imagine în faţa PDL-ului în
susţinerea candidaţilor, nominalizaţi sau nu, pentru primăria generală şi
primăriile de sector.

II.1. STAREA DE FAPT

Jumătate dintre bucureşteni se declară mulţumiţi, iar 6% foarte mulţumiţi de activitatea
Primarului General al Capitalei. Bucureştenii care evaluează negativ modul în care Sorin
Oprescu a rezolvat problemele administrative ale Capitalei reprezintă 41% din electoratul
capitalei. Numărul mare de respondenţi care nu a identificat o temă precisă a nemulţumirii lor,
precum şi procentul celor care nu au nemulţumiri (11%), arată că, la nivel de capitală, nu s-a
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profilat un corp de mari nemulţumiri vis-a-vis de managementul lui Sorin Oprescu. Cea mai
importantă nemulţumire a bucureştenilor în ceea ce-l priveşte pe Primarul General este
nerezolvarea problemei câinilor fără stăpân (deşi are un scor de 5% la întrebări deschise,
problema câinilor fără stăpân este însă mai vizibilă atunci când e indicată de respondenţi
printre priorităţile pe care ar dori să şi le asume primăria generală - 18%). Urmează
îndeaproape în ierarhia nemulţumirilor bucureştenilor curăţenia oraşului (4%), promite mult,
realizează puţin (4%), nu se implică, pare nepăsător (3%). Doar 2% dintre respondenţi îl văd pe
Primarul General ca fiind „eventual corupt”, procent care indică mai degrabă o trăsătură
pozitivă a profilului Primarului General, acesta, prin tradiţie, fiind asociat cu un nivel mare de
corupţie din 1990 încoace. 18% dintre bucureşteni susţin că prima urgenţă administrativă căreia
trebuie să-i răspundă Sorin Oprescu este cea a câinilor fără stăpân. Podiumului problemelor
administrative

de

rezolvat

rapid

de

către

Primarul

General este

completat

de

delincvenţă/infracţionalitate (14%) şi curăţenia oraşului (12%).

II.2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

56% dintre bucureşteni se declară mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de Primarul General, iar
63% dintre cei care şi-au exprimat o intenţie de vot (80% din eşantionul total) ar vota un Sorin
Oprescu sprijinit de USL. Concluzia este că nemulţumirea nu este atât de mare pentru a genera
vot împotriva Primarului General sau absenteism. Trebuie să luăm însă în calcul şi faptul că,
deocamdată, lipseşte un eventual contracandidat, o alternativă credibilă. De asemenea, lipseşte
şi atmosfera de campanie electorală care, într-o oarecare măsură, mobilizează electoratul şi
polarizează votul.
Dacă studiem intenţia de vot pe subgrupe de populaţie (gen, vârstă, educaţie, venit
etc.), constatăm că, deşi apar diferenţe de la o categorie la alta, intenţia de vot pentru Sorin
Oprescu este de peste 50% în interiorul fiecărei categorii.
Aceste rezultate sunt obţinute în cazul în care întrebarea nu indică niciun
contracandidat. În cazul indicării în întrebare a unor contracandidaţi cu o imagine publică bine
conturată - Silviu Prigoană (PDL), Dan Diaconescu (PP-DD) -, Oprescu pierde 8%, care se
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distribuie celor doi candidaţi, aproape proporţional, peste scorurile partidelor. În economia
întrebării, cifra de 8% nu este semnificativă atât pentru scorurile celor doi posibili competitori
(Prigoană/Diaconescu), cât pentru faptul că un eventual contracandidat pentru Sorin Oprescu
nu poate fi decât un personaj politic cu o imagine bine conturată, care are însă handicapul de a
fi susţinut de alt partid sau alianţă politică decât USL.

v 81% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.
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Datele demonstrează că cei mai mulţi votanţi ai lui Sorin Oprescu (40%) îl percep ca
reprezentând o alianţă politică, în speţă USL, în timp ce doar 20% îl văd ca independent.

Daca Sorin Oprescu nu ar mai candida dvs. cu cine ati vota?
(întrebare adresata celor care ar vota Sorin Oprescu)
Candidat alt partid

5

Un cancidat din partea PNTCD

1

Un candidat din partea PNG-CD

2

Un candidat din partea PRM
Un candidat din partea PP-DD

4
7

Un candidat independent

20

Un candidat din partea PD-L+UNPR
Un candidat din partea USL
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v În totalul votanţilor lui Sorin Oprescu 74% au exprimat o opţiune de vot.

Acest lucru se justifică inclusiv prin faptul că, în acest moment, cercetarea a dovedit că
la nivelul Capitalei s-a constituit deja un clasament al curentelor politice. Pe locul întâi se află
curentul socialist (social-democrat) îmbrăţişat de 32% dintre bucureştenii, urmat de curentul
liberal, preferat de 25% din electoratul bucureştean, şi de curentul creştin-democrat (popular)
ales de 13% dintre respondenţi.
În ceea ce priveşte distribuţia pe genuri, cei mai mulţi votanţi ai actualului Primar
General provin din rândul femeilor, 56% dintre bucureştence declarând că l-ar vota pe Sorin
Oprescu dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcţia de Primar General al
Municipiului Bucureşti. Sorin Oprescu este şi preferatul tinerilor din Bucureşti. Populaţia cu
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vârsta cuprinsă între 18-30 de ani declară că l-ar susţine pe actualul Primar General pentru un
nou mandat în proporţie de 65%. Totodată, Sorin Oprescu atrage preponderent opţiunile de vot
ale bucureştenilor cu studii superioare şi cu venituri peste medie. Cei mai mulţi votanţi ai lui
Sorin Oprescu locuiesc în Sectorul 6, unde este votat în proporţie de 74%, iar cei mai puţini în
Sectorul 2, unde este susţinut de doar 41% dintre bucureşteni.

II.3.PROGNOZE

O caracteristică a bătăliei pentru fotoliul de Primar General al Bucureştiului este că
electoratul preferă candidaţi puternic individualizaţi, independenţi, eventual susţinuţi de unul
dintre principalele blocuri de partide (USL-ul pare serios avantajat) sau, în orice caz,
„locomotive” de partid mai degrabă decât oameni numiţi de partide pentru a gestiona oraşul în
numele acestora. Ar putea fi şi o consecinţă a modului în care Sorin Oprescu a gestionat, de la
campania din 2008 până azi, relaţia cu PSD-ul, lăsând impresia unui primar susţinut de partid,
dar fără a se comporta ca om al partidului.

După cum rezultă din cercetare, opţiunea de vot este orientată spre personalităţi bine
individualizate, fără legătură directă cu partidele, opţiune firească în condiţiile în care există un
fond de dezamăgire publică privind clasa politică. Competiţia dintre eventualii candidaţi
independenţi susţinuţi doar de blocurile de partide va evidenţia – aşa cum s-a întâmplat în
ultimele confruntări electorale - reţelele de partid mai degrabă decât ideologiile.

O variabilă importantă în această competiţie va fi participarea la vot. Participarea masivă
avantajează candidaţii independenţi sau percepuţi ca independenţi. Participarea redusă
avantajează mobilizare pe reţele de partid, cu toate fenomenelor aferente (mită electorală, vot
multiplu etc.)
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Subliniere: Procentul de peste 50% intenţie de vot pentru Sorin Oprescu trebuie
ponderat însă de faptul că nu cunoaştem contracandidaţii importanţi şi nici nu a început
campania electorală.
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CAPITOLUL III
VOTUL POLITIC ÎN BUCUREŞTI
•

USL-ul s-a poziţionat cu succes din punct de vedere al imaginii pe piaţa
electorală a Bucureştiului: nu este un hibrid ideologic, ci o forţă politică pe
Votul politic în Bucureşti
axa opoziţie vs. putere

•

PP-DD este a treia forţă politică a Bucureştiului. Miza partidului:
construirea unei reţele care să mobilizeze electoral publicul OTV.

•

PDL mai are câteva luni în care să rezolve criza. Oamenii au luat în serios
sloganul „să trăiţi bine!”.

•

UNPR nu este perceput ca un partid, ci ca o colecţie de politicieni.

III. 1. STAREA DE FAPT

Ierarhia curentelor electorale din Capitală – socialist (social-democrat) cu priză la 32%
din electorat, liberal 25%, creştin-democrat (popular) 13% - influenţează într-o anumită măsură
opţiunile politice pe care bucureştenii le-ar exprima la scrutinul din 2012 atât pentru Consiliul
General al Municipiului Bucureşti, cât şi pentru Parlamentul României.

v În total eşantion: 80% au exprimat o opinie, 20% nu ştiu/ nu răspund
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53% dintre locuitorii Capitalei ar vota USL pentru Consiliul General al Municipiului
Bucureşti, 23% PDL – UNPR, iar 13% PP-DD. Restul sufragiilor ar fi atrase de PRM (4%), PNŢCD
(3%) şi PNG – CD (1%).

v 74% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.

În cursa electorală pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti, cele mai multe
voturi pentru USL ar proveni din Sectorul 6, ai cărei locuitori votează alianţa în proporţie de
72%. De precizat că Sectorul 6 este şi bazinul electoral al lui Sorin Oprescu, spre care s-ar
îndrepta opţiunea de vot a 79% dintre bucureştenii de aici. Suportul electoral cel mai restrâns îl
are USL în Sectoarele 2 şi 3, unde alianţa ar fi votată de 42%, respectiv 41% dintre bucureşteni.
Distribuţia votanţilor PDL – UNPR la nivelul capitalei e relativ uniformă. Cea mai largă priză o are
PDL – UNPR la electoratul din sectorul 2, care ar vota alianţa în proporţie de 27%, iar cea mai
restrânsă la bucureştenii din Sectorul 5, dintre care doar 18% ar susţine alianţa. În privinţa PPDD, acesta înregistrează un vârf de audienţă electorală în Sectorul 3, unde ar fi votat de 21%
dintre bucureşteni, şi un minim în Sectorul 6, unde ar culege doar 6% din voturi. Ce e interesant
în privina distribuţiei votului exprimat pentru PP-DD e că partidul ar aspira voturile a 15-21%
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dintre bucureşteni în Sectoarele 1, 2 şi 3, în vreme ce în celelalte sectoare scorul electoral
coboară sub 10%.
Votul pe care l-ar exprima bucureştenii pentru Parlamentul României nu diferă
semnificativ de cel acordat pentru Consiliul General al Municipiului Bucureşti. USL ar fi susţinut
de 52% dintre locuitorii capitalei, PDL – UNPR de 26%, iar PP-DD de 12% din electorat. Datele
relevă că bucureştenii ar trimite în Parlamentul României şi candidaţii PRM, cu audienţă politică
la 5% din electoratul Capitalei.

v 75% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.

Notabil e faptul că Sectorul 6 continuă să fie fieful electoral al USL şi pentru Parlamentul
României. Astfel, 66% din locuitorii sectorului 6 ar vota USL pentru Parlamentul României,
sector care ar susţine alianţa pentru CGMB în proporţie de 72%. În privinţa minimului de
audienţă electorală, acesta este atins de USL în Sectorul 2, unde ar fi votat de 41% dintre
bucureşteni. La scrutinul de anul acesta, Sectoarele 1 şi 2 par să fie cei mai consistenţi afluenţi
electorali pentru PDL – UNPR. 29% dintre bucureştenii de aici ar acorda încredere PDL – UNPR
pentru Parlamentul României. Sectorul 5, unde alianţa ar fi susţinută de 16% din votanţi, e locul
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în care PDL – UNPR are cea mai redusă priză la electoratul bucureştean. Sectorul 2 continuă să
fie fieful electoral al PP-DD şi pentru Parlamentul României. Aici, partidul ar fi votat de 19%
dintre bucureşteni. Cea mai slabă performanţă electorală pentru PP-DD s-ar obţine în Sectorul
6, unde partidul ar colecta doar 6% din sufragii.

Simpatiile votanţilor USL pentru cele două partide mari ale alianţei, PSD, respectiv PNL,
sunt cvasi-simetrice. PSD beneficiază de simpatia electorală a 48% dintre susţinătorii USL, în
vreme ce PNL are priză la 41% din electoratul alianţei. PC, beneficiind de suportul a 6% dintre
susţinătorii USL, închide cercul votanţilor alianţei la nivelul Bucureştiului.

III. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Spaţiul electoral românesc s-a îndreptat după 20 de ani de politică democratică spre o
structură dominată de 3 partide/blocuri de partide. Acesta este un tip de structură care
forţează partide la un moment dat concurente să se alieze pentru a obţine o majoritate
parlamentară. Dacă alianţele se petrec după alegerile legislative, nu sunt excluse nemulţumiri în
rândul electoratului vis-a-vis de aceste aranjamente politice. La precedentul ciclu electoral, cele
trei blocuri politice dominante erau PSD-PC, PNL şi PDL.
USL a riscat o combinaţie politică ce putea să fie respinsă atât de o parte a electoratului
social-democrat, cât şi de o parte a celui liberal, din motive ideologice sau din simpatii/antipatii
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de partid. Bucureştenii, deşi se distribuie între cele trei curente (social-democrat, liberal,
popular), par să fi confirmat ipoteza iniţială a liderilor USL. Din punct de vedere electoral, în
actuala conjunctură este mai semnificativă gruparea votanţilor pe axa susţinători ai opoziţiei vs.
susţinători ai puterii decât pe stânga –dreapta.
Al doilea pariu al USL a fost, atât în vederea alegerilor locale cât şi a celor legislative,
readucerea pieţei politice la structura de două blocuri mari de partid, în care învingătorul să
clameze majoritatea. UNPR, citit de public tot pe axa putere-opoziţie, nu a reuşit să readucă o a
treia forţă politică pe piaţă. Nici în ţară, nici în Bucureşti. S-a îndreptat natural spre alianţă cu
PDL.
Cel puţin pentru Bucureşti, reapare o a treia forţă politică, susţinută de audienţa
specifică postului de televiziune OTV: PP-DD. Deşi are o creştere constantă în sondaje încă de la
înfiinţare, totuşi, având în vedere electoratul/publicul specific, PP-DD îşi va atinge limitele de
creştere, în aşa fel încât e greu de crezut că va deveni una dintre forţele politice mari. Are însă
şanse să joace în diverse combinaţii electorale şi postelectorale rolul util al partidelor mici – rol
jucat la nivel naţional de UDMR, de PRM la un moment dat, sau de PC înainte de intrarea sa în
alianţele succesive cu PSD şi PNL.

III.3.PROGNOZE

Bucureştiul nu este neapărat mai de stânga decât în anii trecuţi. USL a reuşit însă să
coaguleze electoratul liberal şi social-democrat pe axa opoziţie vs. putere.

Deşi construit ca un partid de persoane cu notorietate, UNPR nu e tratat în acest
moment ca o forţă politică distinctă şi credibilă de către bucureşteni, fiind evidentă urgenţa
unei strategii de comunicare-acţiune din partea acestui partid, care să-l definească public în
direcţia sugerată.

PP-DD are, de la înfiinţare până acum, o perioadă de creştere. Creşterea e susţinută însă
mai degrabă de instrumentul mediatic al partidului şi de popularitatea lui Dan Diaconescu la
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publicul specific OTV. Inclusiv creşterea de imagine a PP-DD ar putea avea o limită serioasă,
decupată după audienţa postului respectiv. În plus, PP-DD va obţine o anumită maturitate
politică doar după ce îşi va testa nu doar imaginea, ci şi reţeaua şi capacitatea de mobilizare a
electoratului propriu în Bucureşti.

PDL este captiv sloganului preferat al lui Traian Băsescu: „să trăiţi bine!”.
Revirimentul său politic depinde ori de capacitatea de a-şi mobiliza susţinătorii în mai
mare măsură decât USL, ori de capacitatea de lăsa impresia că ne îndreptăm spre ieşirea din
criză. Aceasta pentru că eventuala reducere a efectelor recesiunii se va face simţită în primul
rând în Bucureşti şi în oraşele mari, unde există infrastructura potrivită pentru mobilizarea
electorală.
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CAPITOLUL IV
OAMENII POLITICI AI BUCUREŞTIULUI, ÎNTRE SUSŢINĂTORI ŞI OPOZANŢI
•
Fotoliul de parlamentar de Bucureşti este tratat de partide ca un titlu de
prestigiu care legitimează liderii în politica naţională.
•
Votul uninominal dezavantajează relaţia cetăţeanului cu parlamentarii care îl
reprezintă, mai ales în oraşele mari şi în Bucureşti. Votul se obţine cu marketing
intensiv în colegiu, fără să fie necesară o viziune asupra întregii comunităţi a Capitalei.
•
Apariţia la televizor nu este suficientă pentru construirea notorietăţii şi a
încrederii în parlamentarii de Bucureşti.

IV.1. STAREA DE FAPT
Ce imagine mai au parlamentarii de Bucureşti, după trei ani şi jumătate de mandat?
Bucureştiul a fost cotat ca având cele mai dificil de câştigat colegii. Densitatea mare de
populaţie, de personalităţi, de forţe politice, de instrumente media, mozaicul de categorii socioprofesionale, toate fac foarte dificilă competiţia pentru un fotoliu de senator sau deputat de
capitală.
Nici unul dintre parlamentarii de Bucureşti nu beneficiază de încrederea bucureştenilor
într-o proporţie majoritară. Toţi sunt sub 50% nivel de încredere.
Investiţi cu cea mai multă încredere (multă şi foarte multă încredere) sunt Cristian
Ţopescu (40%), Crin Antonescu (39%), Ecaterina Andronescu (32%).

IV. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
Faptul că niciun parlamentar de Bucureşti nu beneficiază de încrederea a peste 50% din
electorat şi faptul că majoritatea au cote de încredere destul de scăzute arată că publicul
bucureştean nu se simte reprezentat de aceştia. Fotoliul de Bucureşti este similar unui titlu
nobiliar, care dă legitimitate titularului în lupta politică naţională. Relaţia cu colegiul, cu atât
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mai mult cea cu Bucureştiul, este pe plan secund. De altfel, parlamentarii de Bucureşti ori sunt
necunoscuţi, ori, cel mai adesea, sunt persoane cu funcţii importante în partid, în guvern sau în
alte domenii de activitate, ceea ce face ca activitatea de parlamentar să nu fie atât de evidentă
în colegiu.
Graţie votului uninominal comunităţile mici au câştigat senatori şi deputaţi mai apropiaţi
de colegiu. În oraşele mari însă, colegiile electorale nu s-au transformat în comunităţi relevante
pentru reprezentarea urbei. Elocvent în acest sens cazul este cazul celor trei parlamentari ai
Capitalei pe care aproximativ 40% dintre bucureşteni nu îi cunosc, deşi sunt prezenţi în massmedia (Oana Mizil, Georgian Pop, Alina Gorghiu).

Ecaterina Andronescu
În Ecaterina Andronescu investesc încredere îndeosebi bucureştenii de 61 de ani şi
peste, cu studii superioare şi cu venituri peste medie. Mai putin încrezatori sunt locuitorii cu
vârsta între 18-30 de ani şi cu studii gimnaziale.

Crin Antonescu
Dispuşi să-i acorde încredere lui Crin Antonescu sunt mai ales bucureştenii cu vârsta de
61 de ani şi peste, cu studii superioare şi cu venituri peste medie. Cea mai redusă audienţă o
are Crin Antonescu în rândul votanţilor cu studii gimnaziale.

Sulfina Barbu
Este investită cu încredere de bucureștenii cu vârsta cuprinsă între 31-60 ani, cu studii
superioare și cu venituri peste medie. Are priză mai redusă la bucureştenii cu studii gimnaziale.

Anca Boagiu
Bucureştenii cu vârsta cuprinsă între 31-60 de ani, cu studii superioare şi cu venituri
peste medie sunt cei mai dispuşi să o crediteze pe Anca Boagiu. E mai puţin apreciată de
locuitorii capitalei care au studii gimnaziale şi venituri sub medie.

Vasile Blaga
Investesc încredere în Vasile Blaga îndeosebi bucureştenii cu vârsta cuprinsă între 31-60
ani, cu studii superioare şi cu venituri peste medie.
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Cristian Diaconescu
Bucureşteanul dispus să-i acorde încredere lui Cristian Diaconescu are 61 de ani şi peste,
studii superioare şi venituri peste medie. De remarcat lipsa de notorietate a lui Cristian
Diaconescu pentru 12% dintre respondenţi, care declară că nu-l cunosc.

Alina Gorghiu
Bucureșteanul dispus să-i acorde încredere Alinei Gorghiu are între 18-30 de ani, studii
superioare și venituri peste medie. Mai puţin dispus să o crediteze pe Alina Gorghiu este
bucureşteanul cu studii gimnaziale. De precizat faptul că 41% dintre respondenţi nu o cunosc.

Oana Mizil
În Oana Mizil ar investi încredere mai ales bucureșteanul cu vârsta între 31-60 de ani, cu
studii gimnaziale și secundare.

Ludovic Orban
Investesc încredere în Ludovic Orban mai ales bucureştenii de sex masculin, cu studii
superioare şi cu venituri peste medie. 11% dintre respondenţi declară că nu-l cunosc pe Ludovic
Orban.

Theodor Paleologu
Este creditat mai ales de bucureştenii cu vârsta cuprinsă între 31-60 ani, care au studii
superioare şi venituri peste medie. Şi mai puţin de locuitorii capitalei cu vârsta între 18-30 ani.

Georgian Pop
El primește încrederea bucureștenilor cu vârsta între 31-60 ani, cu studii gimnaziale și cu
venituri sub medie. De subliniat faptul că 44% dintre respondenţi au declarat că nu îl cunosc.

Silviu Prigoană
Îndeosebi bucureștenii cu vârsta între 31-60 ani și cu studii gimnaziale investesc
încredere în Silviu Prigoană. Cei care îl creditează mai puţin pe Silviu Prigoană sunt tinerii şi
locuitorii capitalei cu studii superioare.

Cristian Ţopescu
Bucureşteanul care îi acordă încredere lui Cristian Ţopescu are vârsta de 61 de ani şi
peste, studii gimnaziale şi venituri sub medie. Cristian Ţopescu are priză mai redusă la
bucureşteanul tânăr, cu vârsta între 18-30 de ani.
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Elena Udrea
Elena Udrea beneficiază cu predilecţie de încrederea bucureştenilor cu vârsta cuprinsă
între 31-60 de ani şi cu studii gimnaziale.

Dan Voiculescu
Dan Voiculescu este alimentat cu încredere de bucureşteanul cu vârsta cuprinsă între
18-30 de ani, cu studii medii şi superioare şi care obţine venituri peste medie.

IV.3.PROGNOZE

Principala dilemă a partidelor în ceea ce priveşte fotoliile de parlamentar de Bucureşti va
fi trimiterea în cursa electorală a liderilor naţionali sau a liderilor cu mai mare relevanţă locală.

Publicitatea politică de succes pentru parlamentari nu va însemna doar prezenţă în
mass-media, ci şi mediatizarea unor iniţiative legislative relevante pentru bucureşteni.

Nu există deocamdată favoriţi neţi în alegerile pentru locurile de senator şi deputat de
Bucureşti.
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CAPITOLUL V
SECTORUL 1. PEISAJ SOCIAL-POLITIC

•

Andrei Chiliman – greu de urnit

•

Chiliman e campionul USL în Sectorul 1, iar tendinţa publicului de a
vota cu USL corespunde cu opţiunea politică pentru Chiliman

V. 1. STAREA DE FAPT

Procentul bucureştenilor care se declară fie mulţumiţi, fie foarte mulţumiţi de efortul
administrativ depus de Andrei Chiliman, respectiv 89% din electorat, e de natură să descurajeze
orice contracandidat. Priza mare pe care Andrei Chiliman o are la electoratul din propriul sector
s-ar putea explica prin faptul că fie a rezolvat, fie a dat senzaţia că a soluţionat majoritatea
urgenţelor administrative ale bucureştenilor de aici. Astfel, 72% dintre locuitorii Sectorului 1 nu
au ce să-i impute lui Andrei Chiliman. Deşi în Sectorul 1 nu s-a profilat, potrivit datelor, o
nemulţumire structurală faţă de actualul primar, cei 27% dintre bucureştenii care au ce-i
reproşa lui Andrei Chiliman au ierarhizat problemele la care acesta ar trebui să răspundă din
punct de vedere administrativ.
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În topul nemulţumirilor se află nerezolvarea problemei câinilor vagabonzi, care
deranjează 6% din locuitorii sectorului, urmată de curăţenia stradală (3%), reabilitarea

blocurilor (2%), traficul, aglomeraţia (2%) ş.a. Cum 13% dintre locuitorii sectorului plasează
tema câinilor fără stăpân în top trei-ul chestiunilor de rezolvat dacă ar ocupa funcţia de primar
de sector, înseamnă că aceasta este un subiect pregnant pe o agendă nu tocmai fierbinte a
electoratului.

V. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
Bucureştenii mulţumiţi şi foarte mulţumiţi de prestaţia edilitară a lui Andrei Chiliman,
respectiv 89% din totalul electoratului Sectorului 1, se regăsesc în bună măsură în scorul
electoral al actualului primar. Chiliman ar colecta voturile a 79% dintre bucureşteni dacă
duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcţia de primar de sector.
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v 90% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.

În ipoteza în care Andrei Chiliman nu ar mai candida, majoritatea votanţilor acestuia
(58%) ar sprijini candidatul USL, ceea ce dovedeşte ,,chimia’’ electorală existentă între actualul
primar şi USL, precum şi utilitatea acestuia pentru alianţă în Sectorul 1.

v În totalul votanţilor lui Andrei Chiliman 82% au exprimat o opţiune de vot.
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Votul exprimat pentru Consiliul Local ar aduce USL majoritatea mandatelor (53%). Restul ar fi
distribuite între PDL – UNPR, alianţa fiind votată de 26% dintre bucureşteni, PP-DD, care ar
colecta 13% dintre sufragii, şi PRM, susţinut de 6% din electoratul sectorului 1. Pentru
Parlamentul României, USL ar obţine un scor similar (53%) cu cel pentru Consiliul Local. PDL –
UNPR ar aduna pentru Parlamentul României 29% dintre sufragii, în vreme ce PP-DD ar fi votat
de 10% din electorat. PRM are in sectorul 1 priză electorală la 6% dintre bucureşteni.
Majoritatea covârşitoare a bucureştencelor şi bucureştenilor din sectorul 1 i-ar
încredinţa un nou mandat actualului edil şef. Echilibrul distribuţiei electoratului lui Andrei
Chiliman persistă şi în ceea ce priveşte pregătirea şcolară şi veniturile.

V.3.PROGNOZE

Andrei Chiliman se îndreaptă vertiginos spre un nou mandat de primar al Sectorului 1.
Popularitatea de care se bucură actualul primar, inteligent direcţionată spre USL, ar putea
asigura alianţei o majoritate confortabilă în cadrul Consiliului Local.
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CAPITOLUL VI
SECTORUL 2. PEISAJ SOCIAL-POLITIC

•

Neculai Ontanu are o poziţie sigură în cursa electorală de anul acesta. PDL-UNPR nu.

•

USL domină sectorul 2, iar PP-DD surclasează partidele de la putere.

• Principalul eşec politic al lui Onţanu constă în absenţa strategiei de basculare a
propriei popularităţi către partid.

VI. 1. STAREA DE FAPT
Performanţa administrativă a primarului Neculai Onşanu a convins majoritatea
bucureştenilor din Sectorul 2. 72% dintre aceştia se declară mulţumiţi, iar 7% foarte mulţumiţi
de modul în care Neculai Onţanu a gestionat Primăria Sectorului 2.

Curăţenia stradală (7%), lipsa parcărilor (7%) şi câinii vagabonzi (6%) reprezintă, în
ordinea precizată, ierarhia urgenţelor de rezolvat de către primarul Neculai Onţanu. Cu toate
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acestea, în acest sector nu apare o nemulţumire pivotală legată de activitatea primarului
Onţanu.

VI. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
Din perspectiva alegerilor de anul acesta, fotoliul de primar de sector pare să fie deja
câştigat de Neculai Onţanu, cu atât mai mult cu cât va avea loc un sigur tur de scrutin. 60%
dintre locuitorii sectorului declară că în cazul în care ar avea loc alegeri duminica viitoare l-ar
vota pe Neculai Onţanu pentru funcţia de primar al Sectorului 2.

v 81% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.
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Trebuie însă avut în vedere faptul că întrebarea a fost adresată în orb, respectiv fără
precizarea numelui contracandidatului. Interesant e că dacă Onţanu nu ar mai candida, cei mai
mulţi dintre susţinătorii săi ar vota candidatul (nenominalizat) USL.

v În totalul votanţilor lui Neculai Onţanu 62% au exprimat o opţiune de vot.

Lipsit de sprijinul actualului primar, candidatul alianţei PDL – UNPR ar fi depăşit inclusiv
de candidatul PP-DD, care obţine 21% dintre voturile bucureştenilor din sector. În timp ce
candidatul alianţei PDL - UNPR adună doar 15% dintre opţiunile de vot ale locuitorilor din acest
sector.
Lupta electorală pentru locurile de consilieri municipali pare să fie câştigată de USL,
opţiunile de vot a 41% dintre bucureşteni îndreptându-se spre această alianţă politică. Pentru
alianţa PDL – UNPR ar vota 29% dintre locuitorii Sectorului 2, în vreme ce 20% ar susţine, pentru
Consiliul Local, candidaţii PP-DD. Pentru Parlamentul României, USL ar fi votat în Sectorul 2 de
acelaşi procent de bucureşteni care ar susţine Uniunea Social Liberală pentru Consiliul Local,
respectiv 41%. Cazul alianţei PDL – UNPR este similar, în timp ce PP-DD este susţinut de 18%
dintre votanţi.
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În ceea ce priveşte profilul alegătorului primarului Sectorului 2, datele reliefează
popularitatea de care se bucură Neculai Onţanu în rândul electoratului feminin. 67% dintre
bucureştencele care locuiesc în Sectorul 2 declară că l-ar vota pe Neculai Onţanu dacă duminica
viitoare ar avea loc alegeri pentru funcţia de primar de sector. Totodată, actualul primar este
perceput pozitiv şi de către majoritatea electoratului masculin, care l-ar vota în proporţie de
52%. În schimb, un candidat USL, nenominalizat încă, ar fi susţinut predilect de electoratul
masculin (30%) şi mai puţin de cel feminin (18%). De remarcat că Neculai Onţanu este susţinut
îndeosebi de locuitorii cu vârsta cuprinsă între 31-60 de ani şi de cei care intră în categoria 61
de ani şi peste. Din perspectiva pregătirii şcolare, cei mai mulţi bucureşteni care l-ar vota pe
Neculai Onţanu la alegerile de anul acesta sunt cei cu studii gimnaziale, iar din perspectiva
veniturilor, cei cu venituri sub medie. În schimb, candidatul USL ar fi susţinut mai ales de
bucureştenii cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani, de către cei cu studii superioare şi cu venituri
peste medie.

VI.3.PROGNOZE

Fotoliul administrativ al edilului şef al Sectorului 2 pare imposibil de clătinat. Cu toate
acestea, un contracandidat proteic susţinut inteligent fie de USL, fie de PP-DD i-ar putea da
uşoare emoţii lui Neculai Onţanu în cursa electorală de anul acesta.

Alianţa însă, se clatină. Dacă Neculai Onţanu nu ar mai candida, şansele ca un candidat
desemnat de PDL – UNPR să păstreze în panoplia alianţei pentru următorii patru ani fotoliul de
primar al Sectorului 2 este foarte scăzută. Candidatul PDL – UNPR ar fi surclasat nu doar de
către candidatul USL, ci chiar şi de către cel al PP-DD.
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CAPITOLUL VII
SECTORUL 3. PEISAJUL SOCIAL-POLITIC
•

Ultimul pedelist: Liviu Negoiţă încă îi mulţumeşte pe locuitorii sectorului 3.

•

Deși sectoarele 2 şi 3 sunt singurele în care USL ar obţine sub 50% la alegerile parlamentare,
USL rămâne şi aici principala forţă politică

•

În sectoarele 2 şi 3, PP-DD obţine cele mai mari scoruri electorale.

VII. 1. STAREA DE FAPT
Performanţa administrativă a primarului Liviu Negoiţă este apreciată de majoritatea
locuitorilor Sectorului 3. Astfel, 21% dintre bucureştenii care locuiesc în Sectorul 3 se declară
foarte mulţumiţi, iar alţi 55% mulţumiţi de modul în care Liviu Negoiţă a condus primăria
Sectorului 3.
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Datele sondajului relevă că în raport cu activitatea primarului, bucureştenii din Sectorul
3 n-au izolat o imputare anume, care să fie susţinută de un număr mare de locuitori.
Există nemulţumiri în raport cu activitatea primarului, dar indicate, ca şi în cazul
celorlalte sectoare, de relativ puţin locuitori. 6% dintre locuitorii Sectorului 3 susţin că cel mai
mult îi nemulţumeşte la primarul Liviu Negoiţă nerezolvarea problemei câinilor vagabonzi, 5%
îi impută dezinteres/neimplicare, iar alţi 5% cheltuieli inutile/bani risipiţi.

VII. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
Liviu Negoiţă, unul dintre cei mai bine văzuţi membri PDL cu funcţie publică, îşi conservă
şansele pentru Primăria Sectorului 3. Aceasta în ciuda faptului că tendinţa electoratului spre
USL este vizibilă şi aici.

v 82% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.
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Cu toate acestea, în fieful bucureştean al PDL, USL nu a reuşit să fructifice din punct de
vedere electoral nemulţumirile bucureştenilor vis-a-vis de performanţa edilitară a lui Liviu
Negoiţă. Mai degrabă, de erorile politice ale PDL şi de insuccesele administrative ale lui Liviu
Negoiţă a profitat partidul lui Dan Diaconescu.

v În totalul votanţilor lui Liviu Negoiţă 53% au exprimat o opţiune de vot.

Negoiţă nu mai intră eficient în rolul de locomotivă electorală a partidului, context în care atât
USL cât şi PP-DD ar putea ataca cu succes inclusiv primăria de sector.
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VII.3.PROGNOZE

Şi Sectorul 3 confirmă tendinţa bucureştenilor spre USL. Ca şi în Sectorul 2, PP-DD
muşcă serios din electoratul PDL - UNPR şi e posibil să-şi edifice viitoarea carieră politică pe
relativul succes din aceste două sectoare.

Poziţia lui Negoiţă pare stabilă. ,,Pare’’ şi nu ,,este’’, întrucât nu suntem în campanie
electorală, iar USL şi PP-DD nu şi-au nominalizat candidaţii pentru fotoliul de primar al
Sectorului 3. Incapacitatea lui Negoiţă de a galvaniza scorul electoral al PDL - UNPR în Sectorul 3
se va reflecta şi în suportul electoral pentru actualul primar.
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CAPITOLUL VIII
SECTORUL 4. PEISAJUL SOCIAL-POLITIC

•

Piedone, un UNPR-ist cu ,,greutate’’ electorală.

•

Votanţii primarului Sectorului 4 ori nu ştiu, ori nu îi interesează că a migrat la UNPR

VIII. 1. STAREA DE FAPT
Cristian Popescu-Piedone este, conform datelor acestui sondaj, cel mai performant
primar de sector din Bucureşti, de activitatea sa fiind mulumiţi şi foarte mulţumiţi 84% dintre
locuitorii Sectorului 4. Mai mult, cifra celor care se declară foarte mulţumiţi de primarul
Popescu-Piedone se ridică la 39%, cu mult peste cifrele pe care le regăsim în dreptul altor
primari de sector apreciaţi.
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Următorul clasat din acest punct de vedere este primarul Sectorului 1, Andrei Chiliman,
de a cărui activitate se declară foarte mulţumiţi doar 24% dintre bucureştenii pe care acesta îi
păstoreşte din punct de vedere administrativ. Mai mult, Cristian Popescu-Piedone nu produce
tensiuni în familie. Se bucură cam în aceeaşi măsură de aprecierea bărbaţilor şi femeilor (79%
dintre bărbaţi şi 74% dintre femei l-ar vota în continuare). Şi nu segmentează electoratul nici
după clasa socială. Procentul celor cu studii subliceale care l-ar vota este identic cu cel al
persoanelor cu studii universitare şi postuniversitare care ar face acelaşi lucru (78%). Distribuţia
voturilor după criteriul veniturilor este, de asemenea, aproape identică, diferenţa fiind sub
marja de eroare. Astfel, 77% dintre cei cu venituri sub medie, precum şi 76% dintre cei cu
venituri peste medie l-ar vota în continuare pe actualul primar al Sectorului 4.

VIII. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Aceste trăsături par să îi asigure un nou mandat primarului Sectorului 4, un mandat
câştigat facil, cu atât mai mult cu cât se va alege într-un singur tur de scrutin. În eventualitatea
în care duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcţia de primar de sector, Piedone ar fi
votat, conform sondajului, de 76% dintre alegătorii Sectorului 4.

Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcţia de Primar al Sectorului dvs.
pe cine aţi vota dintre următorii?
Un candidat din partea PNCŢD
Un candidat din partea PNG-CD
Un candidat din partea PP-DD
Un candidat din partea PRM
Un candidat din partea USL
Cristian Popescu- Piedone din partea PD-L+ UNPR

1
1
1
2
19
76
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90 100

v 94% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.
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El ar fi votat masiv nu numai de către suporterii actualei puteri (92%), dar şi de peste
80% dintre rivalii politici, cu simpatii USL. Aceştia, de fapt, îl votaseră când reprezenta Partidul
Conservator. Simpatizanţii USL nu sunt, la o primă privire, foarte afectaţi de dezlipirea politică a
lui Popescu-Piedone de alianţa pe care ei o spijină. Doar 3% dintre locuitorii Sectorului 4
semnalează ca problemă faptul că primarul lor a plecat de la Partidul Conservator pentru a se
alătura unui partid de la putere – UNPR-ul. Conchidem că voturile de care Popescu-Piedone va
beneficia sunt datorate, în mare parte, propriei personalităţi şi propriei activităţi în cadrul
primăriei.
Datorită acestui fapt, primarul Popescu-Piedone nu pare să reuşească, pentru moment,
să transfere din capitalul său politic şi de simpatie asupra PDL – UNPR. Motiv pentru care
sectorul rămâne unul al opoziţiei.

v În totalul votanţilor lui Cristian Popescu-Piedone 81% au exprimat o opţiune de vot.
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Pentru Consiliul Local, dacă următoarele alegeri ar avea loc duminica viitoare, USL-ul ar
obţine 57% dintre voturi, în timp ce o alianţă PDL-UNPR ar obţine doar 25%. Situaţia ar fi
aproape similară şi pentru alegerile parlamentare, USL-ul fiind creditat cu 55%, iar PDL-UNPR cu
26%. Atât pentru Consiliul Local, cât şi pentru Parlamentul României, criteriul în baza căruia se
face alegerea ar fi partidul din rândul căruia provin candidaţii (pentru locale, partidul este
important pentru 61% dintre alegători; pentru parlamentare procentul urcă până la 71%).

VIII.3.PROGNOZE

Efectul unei mai bune informări a cetăţenilor asupra schimbării apartenenţei politice ar
putea fi bascularea unei părţi a capitalul pozitiv de imagine a lui Popescu-Piedone către PDL –
UNPR.

Asumarea partidului, îndeosebi de către membrii UNPR cu notorietate, ar creşte detenta
formaţiunii pe scena politică.

Faptul că femeile şi bărbaţii îl apreciază aproximativ la fel pe Cristian Popescu-Piedone,
ar putea reprezenta un avantaj în mobilizarea electorală pe familie.
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CAPITOLUL IX
SECTORUL 5. PEISAJUL SOCIAL-POLITIC

•

Femeile din Sectorul 5 voteaza Vanghelie

•

Relaţia ambiguă cu USL şi profilul bine definit al primarului Sectorului 5 vor fi
definitorii pentru înţelegerea celei mai bune formule de candidatură pentru Marian
Vanghelie

•

Vanghelie ar putea încerca iar candidatura „pe persoană fizică”, însă cu şanse mult
mai reduse ca în 2004

•

La Sectorul 5 şi la Sectorul 6 sunt prezente cele mai concrete nemulţumiri.

IX. 1. STAREA DE FAPT

Nu e uşor de spus dacă Marian Vanghelie este o locomotivă pentru USL, sau dacă, din
contră, alianţa îl trage pe actualul primar în sus. Intenţia de vot pentru Vanghelie, de 54%, este
foarte apropiată de intenţia de vot politic a locuitorilor Sectorului 5 pentru Consiliul Local şi, mai
ales, pentru Parlamentul României.
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v 82% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.

Pentru Consiliul Local, USL-ul ar fi votat de 52% din bucureşteni, iar pentru Parlamentul
României de 54%. Potrivit respondenţilor, intenţia de vot este influenţată semnificativ de
partidul sau alianţa politică - 59%, respectiv 79%.

IX. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

În eventualitatea în care Marian Vanghelie nu ar mai candida, votanţii săi s-ar orienta în
primul rând spre USL (61%).
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v În totalul votanţilor lui Marian Vanghelie 77% au exprimat o opţiune de vot.
Însă pe locul doi în opţiunile acestora se situează PP-DD, iar nu PDL-UNPR (aceştia din
urmă reprezentând a doua entitate politică la nivelul Bucureştiului, în general). Ierarhia se mai
regăseşte doar în Sectorul 2, unde eventualitatea unei neparticipări la alegerile din acest an a
primarului Neculai Onţanu i-ar aduce reprezentantului PP-DD locul al doilea. În vreme ce
candidatului PDL – UNPR i-ar reveni abia locul al treilea, potrivit votanţilor lui Onţanu.
Marian Vanghelie ar putea câştiga un nou mandat de primar al Sectorului 5 graţie
bucureştencelor, care l-ar vota masiv (64% dintre femei l-ar vota, spre deosebire de doar 42%
dintre bărbaţi). Rămâne de văzut dacă audienţa mare pe care o are Marian Vanghelie în rândul
electoratului feminin se datorează faptului că actualul primar al Sectorului 5 a susţinut, pentru
alegerile parlamentare, mai ales femei. (Oana Mizil, Aura Vasile şi chiar Ecaterina Andronescu
au fost, în 2008, „garantate Vanghelie”).
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Votul în funcţie de studii nu înregistrează diferenţe semnificative; la toate nivelurile,
Marian Vanghelie obţine între 50% şi 60%. Distribuţia e uşor perdelată doar în ceea ce priveşte
veniturile, respectiv între cei cu venituri sub medie (57% sunt pro-Vanghelie) şi cei cu venituri
peste medie (doar 44% l-ar mai vota la viitoarele alegeri).

IX.3.PROGNOZE

Relaţia Vanghelie-USL este ambiguă. Candidaţii USL la alegerile locale sau la cele
parlamentare au scoruri apropiate de cel obţinut de Marian Vanghelie în Sectorul 5. Ecuaţia
Vanghelie-USL rămâne astfel deschisă, nefiind foarte clar cum se influenţează reciproc cei doi
actori politici.

Dintre primarii cu şanse certe de a fi realeşi (cu peste 50% intenţie de vot), Marian
Vanghelie are cea mai şubredă poziţie. Îl avantajează însă alegerile cu singur tur de scrutin.

Scorurile dovedesc că Marian Vanghelie şi-ar putea recâştiga fotoliul administrativ
candidând ca independent, dacă şi-ar justifica în mod credibil insuccesele administrative prin
apartenenţa la opoziţie. Neajunsul acestei ipoteze este succesul repurtat la alegerile din 2004
din poziţia de candidat independent, în sensul că electoratul va fi mai greu de sedus prin
intermediul unei strategii deja utilizate.

Faptul că pe niveluri de educaţie nu sunt diferenţe mari între procentele de simpatizanţi
demonstrează că lestul electoral al lui Marian Vanghelie nu-l constituie imaginea, ci explicarea
insucceselor administrative.
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CAPITOLUL X
SECTORUL 6. PEISAJUL SOCIAL-POLITIC

•

Cristian Poteraş – singurul primar de sector aflat (mult) sub 50%

•

Nemulţumirile colective din Sectoarele 5 şi 6 sunt mai bine profilate atât în raport cu
nemulţumirile specifice celorlalte sectoare, cât și în raport cu cele tipice pentru Capitală.

•

Şansa lui Poteraş: un contracandidat nepotrivit desemnat de USL

•

În Sectorul 6, PP-DD nu este o forţă politică semnificativă.

X. 1. STAREA DE FAPT
Sectorul 6 este singurul din Bucureşti în care nemulţumiţii şi foarte nemulţumiţii sunt
mai mulţi decât mulţumiţii şi foarte mulţumiţii.

INSTITUTUL GeoPOL

ANALIZĂ PROGNOZĂ STRATEGIE

BUCUREŞTI 2012

Efortul administrativ al primarului Cristian Poteraş e evaluat negativ de majoritatea
bucureştenilor din sectorul 6, care se declară nemulţumiţi în proporţie de 35% şi foarte
nemulţumiţi în proporţie de 21% de prestaţia primarului. Doar 41% sunt bucureştenii care
apreciază pozitiv modul în care Poteraş a rezolvat problemele sectorului.
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În Sectorul 6, ca şi în 5, apare aceeaşi nemulţumire colectivă: curăţenia. 14% dintre
bucureştenii care locuiesc aici îi impută actualului primar nerezolvarea acestei probleme. Câinii
fără stăpân (6%), faptul că primarul ar fi corupt (5%) şi indiferenţa, neimplicarea (3%) sunt
celelalte chestiuni care stârnesc nemulţumire printre locuitorii sectorului 6.

X. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Datele anunţă o vulnerabilitatea ridicată a lui Cristian Poteraş la alegerile de anul acesta.
Chiar şi fără indicarea numelui unui contracandidat din partea USL, situaţie care în mod obişnuit
saltă scorul candidatului cu numele precizat, Cristian Poteraş este surclasat.

v 68% au exprimat o opţiune de vot.
Procentul celor care au exprimat o opţiune de vot nu poate fi considerat drept prezenţă la vot.
Răspunsurile la întrebări privind intenţiile de vot sunt influenţate si de efectul de „dezirabilitate
socială”: tendinţa respondenţilor de a da răspunsuri în conformitate cu ceea ce este de dorit din punct
de vedere social. În acest caz a vota este un comportament dezirabil.
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru primăria sectorului 6, bucureştenii ar
vota în proporţie de 48% candidatul USL (nenominalizat) şi l-ar susţine în proporţie de doar 37%
pe Cristian Poteraş. Dacă acesta nu ar mai candida, opţiunea de vot a susţinătorilor actualului
primar s-ar îndrepta în proporţie de 50% spre un candidat al alianţei PDL – UNPR, în vreme ce
37% ar prefera USL, iar 7% un candidat independent.

Din perspectiva votului pentru Consiliul Local, marea majoritate a bucureştenilor din
sectorul 6 (63%) ar acorda încredere candidaţilor USL, iar 29% candidaţilor desemnaţi de PDL –
UNPR. Distanţa electorală dintre USL şi PDL – UNPR în lupta pentru Consiliul Local rămâne
neschimbată şi în competiţia pentru Parlamentul României. Astfel, 64% dintre bucureştenii din
sectorul 6 ar vota USL pentru Parlamentul României, în timp ce PDL – UNPR ar aduna sufragiile
a doar 28% dintre locuitorii sectorului.
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USL ar fi votat mai ales de electoratul tânăr, cu vârsta cuprinsă între 18-30 de ani (68%) şi cu
studii superioare. Cristian Poteraş este susţinut mai ales de votantul cu vârsta cuprinsă între 3160 de ani şi cu studii gimnaziale.

X.3.PROGNOZE

Deşi este cel mai slab cotat Primar de sector, şansele lui Cristian Poteraş sunt legate în
primul rând de votul cu un singur tur şi de o eventuală prezenţă a unui număr mare de
candidaţi, care să scindeze voturile opoziţiei.

Candidatul opoziţiei pare favorizat de tendinţa electoratului bucureştean către USL,
susţinut în Sectorul 6 îndeosebi de bucureştenii cu vârsta între 18-30 de ani şi cu studii
superioare.
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CAPITOLUL XI
SPAŢIUL MEDIATIC AL BUCUREŞTIULUI
•

Antena 3, prin audienţă, dar şi prin poziţia politică explicită, este un puternic formator şi
mobilizator al electoratului

•

PP-DD creşte pe încăpăţânarea partidelor de a respinge publicul OTV.

•

Radio România Actualităţi, ca mediu de transmitere a informaţiilor politice, are o poziţie
mai bună între radiourile ascultate în Bucureşti, comparativ cu poziţia deţinută deTVR
între televiziuni.

•

Internetul nu are un impact foarte mare la nivelul Bucureştiului, dar joacă un rol
semnificativ în întărirea opţiunilor politice a consumatorilor de internet.

XI. 1. STAREA DE FAPT

Ø Televiziune
95% dintre bucureşteni se informează despre viaţa politică urmărind televiziunile de
ştiri. Postul Antena 3 se află pe primul loc, cu priză la 36% dintre bucureşteni. Este secondat de
Realitatea TV, urmărit de 29% dintre bucureşteni, şi de România TV, vizionat de 6% din publicul
Capitalei. Atât B1 TV, cât şi TVR Info sunt urmărite de 4% dintre bucureştenii care se informează
la televizor despre viaţa politică. E de luat în seamă faptul că 20% dintre bucureşteni indică
drept sursă de informare politică alte televiziuni decât cele precizate în grila de răspuns a
întrebării.
Din punct de vedere al potenţialului electoral, de primă importanţă este distriburirea
audienţei posturilor de ştiri pe categorii de venit şi educaţie.
Bucureştenii cu venituri sub medie urmăresc în primul rând Antena 3 (36%). Urmează
Realitatea TV (24%), alt post decât cele nominalizate în grila de răspuns a întrebării (24%),
România TV (6%), B1 TV (5%) şi TVR Info (4%). Antena 3 are cea mai mare audienţă şi în rândul
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bucureştenilor cu venituri peste medie, 37% dintre aceştia vizionând programele postului
precizat. Realitatea TV are priză la 32% din acest public, fiind urmată de alte posturi de
televiziune decât cele incluse în grilă (13%), TVR Info (7%), B1 TV şi România TV fiecare cu o
audienţă de 5%.
Distribuţia audienţei din perspectiva educaţiei este următoarea:
Educaţie sub nivel liceal: 32% Antena 3, 26% Realitatea, 26% altul decât cel inclus în grilă,
România TV (6%), B1 TV (5%), TVR Info (3%).
Educaţie de nivel liceal/postliceal: 38% Antena 3, 32% Realitatea, 18% alt post de televiziune
decât cel inclus în grilă, România TV (5%), B1 TV (4%), TVR Info (3%).
Educaţie de nivel colegiu, facultate şi peste: 36% Antena 3, 29% Realitatea, 17% altă opţiue
decât cele din grilă, România TV (7%), TVR Info (6%), B1 TV (4%).
Încrucişarea intenţiei de vot la alegerile parlamentare cu informarea politică de la tv
arată că eventualii votanţi ai PDL-UNPR urmăresc Realitatea (29%), Antena 3 (24%), altă opţiune
(23%), B1 TV (10%), România TV (8%), TVR Info (7%). Votanţii USL urmăresc Antena 3 (47%),
Realitatea (29%), B1 TV (4%). Eventualii votanţi ai PP-DD au ca primă opţiune de informare tv
alta decât cele incluse în grila de răspuns (32%), Realitatea (31%), Antena 3 (25%).

v

În total eşantion- 95% se informează de la tv, 5% nu se informează de la tv.
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Ø Radio
39% dintre respondenţii care alcătuiesc eşantionul se informează la radio în legătură cu
viaţa politică. Liderul detaşat de audienţă în Capitală este Radio România Actualităţi, urmărit de
37% dintre bucureşteni. Este secondat, la distanţă semnificativă, de Radio 21, audiat de 9%
dintre locuitorii Bucureştiului, Radio Europa FM cu 8%, Radio ZU cu 7%, Kiss FM ascultat de 5%
dintre bucureşteni ş.a.
Deşi este audiat de cei mai mulţi dintre bucureştenii care utilizează radioul pentru a
culege informaţii legate de viaţa politică, Radio România Actualităţi pierde statutul de lider în
privinţa publicului tânăr al capitalei. Cea mai mare audienţă în rândul bucureştenilor cu vârsta
cuprinsă între 18-30 de ani o are Radio 21, cu priză la 17% din acest public. Urmează Kiss FM, cu
14% audienţă în rândul tinerilor din capitală, Europa FM 13%, poziţia a patra fiind împărţită de
Radio România Actualităţi şi Radio ZU, ambele posturi fiind audiate de 11% din bucureştenii cu
vârsta cuprinsă între 18-30 de ani. Radio România Actualităţi îşi menţine poziţia de lider de
audienţă în rândul bucureştenilor de 61 de ani şi peste. 57% dintre ,,seniorii’’ Bucureştiului care
folosesc radioul pentru a se informa despre viaţa politică urmăresc emisiunile Radio România
Actualităţi.
Din perspectiva audienţei pe sectoare, Radio România Actualităţi este audiat mai ales de
locuitorii Sectorului 5. Aici, 49% dintre cei care folosesc radioul pentru a se informa despre viaţa
politică urmăresc emisiunile Radio România Actualităţi. Care înregistrează însă un recul de
audienţă în Sectorul 2, unde emisiunile postului sunt urmărite doar de 21% dintre locuitori. Cei
mai mulţi locuitori ai Sectorului 2 (22%) care se informează de la radio despre viaţa politică
asculta ProFM.
De remarcat totodată că 43% dintre bucureştenii care votează alianţa PD-L – UNPR şi
care folosesc radioul pentru a se informa în legătură cu viaţa politică urmăresc emisiunile Radio
România Actualităţi.
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În total eşantion- 39% se informează de la radio, 61% nu se informează de la radio.

Ø Internet
Dintre bucureştenii care au răspuns întrebărilor sondajului, doar 18% utilizează
internetul pentru a se informa în legătură cu viaţa politică. Topul site-urilor vizitate cu
predilecţie de bucureşteni este condus de ziare.com. Astfel, 31% dintre bucureştenii care
navighează pe internet citesc ziare.com. Hotnews.com, vizitat de 15% dintre locuitorii capitalei,
se situează pe treapta a doua a podiumului, ultima fiind ocupată de ziare.ro, site urmărit de
15% dintre bucureşteni. Celelalte site-uri ,,răsfoite’’ de locuitorii capitalei pentru culegerea de
informaţii legate de viaţa politică, precum Realitatea.net, Mediafax.ro, Antena3.ro, au priză
redusă la publicul bucureştean, de 5% sau chiar mai puţin.
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Strident în privinţa site-ului ziare.com este faptul că acesta e vizitat de majoritatea
bucureştenilor (48%) cu vârsta de 61 de ani şi peste care navighează pe internet pentru a
culege informaţii despre viaţa politică. Dacă în privinţa acestui segment de public, ziare.com nare nici un concurent serios, situaţia se echilibrează întrucâtva în privinţa bucureştenilor cu
vârsta între 31-60 de ani. 26% dintre aceştia citesc ziare.com, 20% ziare.ro, iar 19% hotnews. În
privinţa publicului tânăr, scorurile de audienţă ale concurenţei sunt mici în comparaţie cu cele
obţinute de ziare.com. Cu priză la 35% din publicul tânăr din Bucureşti, ziare.com este urmat de
hotnews.ro (12%) şi ziare.ro (7%). Sectoarele 3 şi 4 sunt singurele în care ziare.ro bate
ziare.com în privinţa audienţei. În sectorul 3, 28% dintre bucureştenii care navighează pe
internet pentru a se informa despre viaţa politică citesc ziare.ro, şi doar 10% ziare.com, în timp
ce în Sectorul 4 ziare.ro este accesat de 17% dintre bucureşteni, iar ziare.com de doar 9%.
Dintre bucureştenii care votează PP-DD şi utilizează internetul pentru informaţii politice,
66% citesc ziare.com.

Care este principalul site de interenet de la care vă informaţi despre viaţa
politică din România?
NS/NR
Toate
Altul
Yahoo.com
Yf.ro
Mfinanţe.ro
Protv.ro
Fândul.info
Adevărul.ro
Antena3.ro
Libertatea.ro
Mediafax.ro
Realitatea.net
Ziare.ro
Hotnews.ro
Ziare.com
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În total eşantion- 18% se informează de la Internet, 82% nu se informează de la Internet.
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XI. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Bucureştenii sunt consumatori de informaţie politică televizată. Cel mai puternic vector
de informaţie politică este Antena 3, urmat de Realitatea TV, atât pe categorii de venit, cât şi de
educaţie. Antena 3 este percepută însă ca având cea mai clară poziţie politică, 47% dintre
votanţii USL urmărind-o. Ierarhia se răstoarnă doar pe segmentul simpatizanţilor PDL-UNPR şi
PP-DD, care au tendinţa de a se informa de la Realitatea TV, chestiune explicabilă având în
vedere profilul vădit anti-putere al Antena 3 şi boicotul postului de către PDL (de câteva luni,
reprezentanţii PDL refuză să participe la talk-show-urile Antenei 3).
Scorul bun al Antenei 3 pe Bucureşti confirmă tendinţa bucureştenilor spre oferta
politică a USL. B1 TV are o creştere semnificativă de audienţă pe segmentul votanţilor PDLUNPR, în vreme ce România TV nu pare a fi încă un competitor pe axa televiziunilor de ştiri,
apariţia acestui post concurând mai degrabă Realitatea TV, din care s-a şi desprins.
Interesantă este opţiunea bucureştenilor de a culege informaţii politice de la alte
televiziuni decât cele precizate în grila întrebării, respectiv Antena 3, Realitatea TV, România TV,
B1 TV, TVR Info. Ceea ce înseamnă că mulţi bucureşteni se informează de la TVR 1 şi de la
televiziunile generaliste, dar şi de la OTV. Aşa s-ar explica de ce cei mai mulţ votanţi ai PP-DD se
informează politic de la altă televiziune decât cele din grilă. În ce măsură publicul OTV va deveni
şi electorat efectiv al PP-DD, rămâne de văzut.

XI.3.PROGNOZE

Antena 3, prin audienţă, dar şi prin poziţia politică explicită, este un puternic formator şi
mobilizator al electoratului.

Boicotarea de către PDL a emisiunilor Antenei 3 a vizat dislocarea simpatizanţilor PDLUNPR din aria de influenţă a postului. PDL-UNPR nu a găsit însă o nişă în care să se combine
audienţa mare şi poziţia politică explicită în favoarea puterii. B1 TV are audienţă mică, iar
Realitatea TV nu are o poziţie politică explicită. Concluzia ar fi aceea că acei 24% dintre votanţii
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PDL-UNPR, care se informează politic de la Realitatea TV, riscă să fie pierduţi dacă PDL nu
reîncepe să transmită mesaje politice şi prin intermediul Antenei 3. Refuzul PDL de a evolua pe
un teren mediatic ostil echivalează cu dispariţia mesajului său pentru o parte însemnată a
electoratului bucureştean.

Deşi e apreciat drept un post tv de mai slaba calitate, OTV are capacitatea de a configura
un electorat, prin transformarea publicului său relativ numeros în alegători pentru PP-DD. Dan
Diaconescu chiar a făcut un pas în plus către bucureşteni, apărând în mai multe rânduri la
Realitatea TV în ultima perioadă pentru a comenta diferite aspecte ale vieţii social-politice.
Înţelegerea profilului publicului OTV şi găsirea unei modalităţi de comunicare cu acesta devine
un imperativ pentru partidele mari.

Ca mediu de infomare politică, internetul este utilizat de sub un sfert dintre bucureşteni.
Pentru consumatorii de internet însă, mobilizarea politică prin reţelele de socializare este de
luat în seamă. În al doilea rând, ziarele există mai degrabă on-line decât pe hârtie, ceea ce a
făcut internetul atractiv si pentru alte categorii de populaţie decât tinerii, studenţii etc.
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CAPITOLUL XII
VREM SAU NU CATEDRALA MÂNTUIRII NEAMULUI?

•

Sunt de două ori mai mulţi bucureştenii care vor Catedrala Mântuirii
Neamului decât cei care nu o vor.

XII. 1. STAREA DE FAPT
La întrebarea „Sunteţi de acord sau împotriva construirii Catedralei Mântuirii Neamului
în Bucureşti?”, 32% dintre bucureşteni sunt total de acord, 32% mai degrabă de acord, 17% mai
degrabă împotrivă, 13% total împotrivă. Doar 6% nu au opinie formată sau nu vor să răspundă
la întrebare.
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XII. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR
Problema este de un cert interes public. Fără să fie o problemă politică, 94% dintre
bucureşteni consideră util să se pronunţe în acord sau dezacord cu chestiunea. 64% dintre
bucureşteni sunt favorabili construcţiei Catedralei, 30% defavorabili. O treime aproape dintre
bucureşteni sunt total de acord cu construcţia (32%). Ţinând cont de diversitatea sociodemgrafică şi de opţiunile politice ale publicului bucureştean, faptul că de două ori mai mulţi
bucureşteni sunt de acord cu Catedrala decât împotrivă trasează o opţiune majoritară a
bucureştenilor în problema Catedralei Mântuirii Neamului. Investigarea motivaţiilor uneia sau
alteia dintre cele două opţiuni poate fi interesantă sub aspect sociologic, dar fotografia
opţiunilor este clară. O prelungire a dezbaterii publice riscă să devină inutilă.
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CAPITOLUL XIII
PARTICIPAREA LA VOT IN 2012

•

Există, cel puţin declarativ, un interes crescut al bucureştenilor pentru alegeri., ceea ce
indică in impuls pentru schimbare.

•

E de văzut dacă USL va şti să capitalizeze acest impuls.

•

PP-DD va lua o bucată din tortul participării bucureştenilor la alegeri doar dacă îşi va
transforma publicul în electorat.

XIII. 1. STAREA DE FAPT

Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 însemna „sigur nu voi merge la vot”, 5 era mijlocul
intervalului şi 10 însemna „sigur voi merge la vot”, răspunsurile demonstrează apetitul pentru
vot, cel puţin ca intenţie, al bucureştenilor, atât pentru locale cât şi pentru parlamentare.
Cifrele nu indică o populaţie apatică din punct de vedere politic şi nici una care nu îşi găseşte
preferinţe în oferta pieţei politice.
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55% dintre bucureşteni anunţă ca sigură participarea la vot (treapta 10 din scală). Suma
treptelor 6-10 dă un procent de 78% dintre locuitorii oraşului care teoretic vor participa la vot,
deci sunt miză pentru mesajele electorale. „Sigur nu vor merge la vot” doar 4%, iar suma
treptelor 0-4 dă un procent de 9%. La treapta de mijloc, 5, se află 7% dintre bucureşteni, în timp
ce 1% au ales NS/NR.

XIII. 2. ANALIZA ŞI INTERPRETAREA DATELOR

Bucureştiul nu este atins de apatie electorală. Dacă în ultimii 10 ani a început să se
confrunte cu o relativă scădere a interesului pentru procesul electoral, se pare că nemulţumirile
legate de efectele crizei şi dezbaterile din jurul acestei probleme vor scoate Bucureştiul la vot
iarăşi. Probabil este vorba de persoane care au intenţii de vot deja conturate, pe axa putereopoziţie sau în raport cu diferite personalităţi (mai ales în cazul alegerilor locale, întrucât aleşii
locali, în general, şi primarul, în mod special, sunt percepuţi ca având funcţii mai aproape de
problemele şi de nevoile cetăţenilor).
Nu este de ignorat nici faptul că dezirabilitatea socială, dorinţa respondentului de a fi în
ton cu regula/aşteptarea generală, este un factor care distorsionează datele oricărei anchete. E
motivul pentru care procentul bucureştenilor „convinşi” că vor participa la scrutinul din 2012 sar putea sa fie supraestimat.
Remarcăm că, la nivel de sector, cei mai convinşi bucureşteni că vor lua parte la scrutinul
de anul acesta locuiesc în Sectorul 3. 66% dintre locuitorii Sectorului 3 declară că vor participa
cu siguranţă la alegerile din 2012. Cei mai puţini bucureşteni (34%) convinşi că vor lua parte la
sufragiul de anul acesta sunt locuitorii Sectorului 6. Media generală la nivelul Bucureştiului, de
55%, este întâlnită în Sectorul 1, cu 54% dintre locuitori siguri de participarea la vot, în Sectorul
2, cu 55%, şi în Sectorul 4, cu 56% dintre locuitori convinşi că vor lua parte la scrutin. Peste
medie, alături de Sectorul 3, se află Sectorul 5, ai cărui locuitori îşi declară, în proporţie de 64%,
convingerea legată de participarea la vot.
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XIII.3.PROGNOZE

Prezenţa mare la vot avantajează USL. Problema principală a USL este să conserve
tendinţa bucureştenilor înspre alianţă, dar şi să convertească nemulţumirile foştilor votanţi ai
PDL în voturi, nu în absenteism. De asemenea, o problemă cheie a USL este transformarea
intenţiei de vot, care deocamdată o avantajează, în voturi efective la momentul campaniei.

Există un impuls spre schimbare care dezavantajează PDL şi care este asociat cu un
interes crescut, cel puţin la nivel declarativ, pentru alegeri din partea bucureştenilor.
PP-DD va lua o bucată din tortul participării bucureştenilor la alegeri doar dacă îşi va
transforma publicul în electorat.
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