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Preambul
Cu foarte puţin timp în urmă, la nivelul Facultăţii de Ştiinţe Politice din cadrul
universităţii noastre s-au constituit două cercuri ştiinţifice studenţeşti, intitulate,,Observator
politic”şi ,,Comunicatorul secolului XXI”, axate pe problematici specifice celor două specializări
- ştiinţe politice şi comunicare şi relaţii publice. Ideea creării acestor cercuri a răspuns unui
imbold firesc de a

transmite celor din jur bucuria şi emoţia primelor experienţe de viaţă

studenţească dar şi dorinţei sincere de a comunica şi de a-şi împărtăşi gândurile, cunoştinţele şi
ideile dobândite într-o etapă nouă de studiu şi cunoaştere, aflate încă pe calea aspră a unei
modelări şi cristalizări viitoare.
Aceşti tineri vor să fie comunicatorii secolului XXI şi observatorii politici ai acestuia Au
ei , oare, abilităţile, cunoştinţele şi experienţa necesară pentru a transpune în fapt aceste măreţe
planuri? Cu siguranţă nu ! Deocamdată!Dar au în schimb exuberanţa, elanul , tinereţea, puritatea
şi un spirit critic , în care se regăsesc şi forţa şi ingeniozitatea şi puterea de a schimba, de a trezi
conştiinţe şi de a purcede la construirea noii ere.
Evenimentul politic de anvergură, în cadrul căruia campania prezidenţială constituie un
moment de primă importanţă pentru naţiune, îşi găseşte în studentul de la ştiinţe politice un
observator atent, cu multă putere de discernământ şi analiză şi dornic de afirmare. Deşi studiul
teoretic, argumentat ştiinţific îşi croieşte drum mai greu pe traseul anevoios al afirmării, până la
urmă el va fi parcurs şi realizat.
Gândurile, emoţiile,senzaţiile ori trăirile asociate unei percepţii acute a realităţii socialpolitice constituie elemente de primă mărime în analiza unui context cu mare miză politică. O
asemenea analiză, în care chiar dacă percepţia, acuitatea observaţiei sau spiritul critic primează,
scoţând în special în evidenţă calităţile literar-artistice ale demersului autorilor , va fi cu
siguranţă completată pe parcurs cu studii , articole şi lucrări teoretice şi practice cu grad ştiinţific
ridicat.
Doresc succes deplin ,,comunicatorilor şi observatorilor politici” pe care îi îndrum şi care
se află la primul lor experiment de asemenea gen.
Vă invităm să participaţi direct la debutul în presă al colegilor voştri, apărut sub genericul
,,Gânduri de student în prag de alegeri”.
Prof. Univ. Dr. Călin Sinescu

Studiu privind preferinţele de vot ale studenţilor

Studenţii Universităţii Creştine “Dimitrie Cantemir” înscrişi în anul I la Facultatea de Ştiinţe Politice şi la
Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice sub îndrumarea domnului Profesor Universitar Doctor Călin
Sinescu au întreprins un demers de cercetare în domeniul Comunicării prin intermediul celor două cercuri
ştiinţifice “Observatorul Politic” şi “Comunicatorul secolului XXI”, la organizarea carora au participat si
asist. Drd. Alina Duduciuc si prep. Florentina Burlacu.
Cu acest scop, a fost elaborat şi aplicat studenţilor din anul I de la cele două facultăţi un
sondaj de opinie alcătuit din cinci întrebări pe tematica alegerilor prezidenţiale din 2009.
Chestionarul a fost elaborat în cadrul cercurilor stiintifice mentionate, studenţii participând
activ la formularea întrebărilor şi a variantelor de răspuns.
Sondajul de opinie a fost aplicat la 78 de studenti, subiecţii care au răspuns la întrebări
aflandu-se în intervalul de vârstă 19-25 de ani, 76,23 % fiind de sex feminin.
Au existat studenţi care, pe lângă faptul că au răspuns la întrebări, au ţinut să îşi exprime
părerea si pe chestionar. În continuare, vom prezenta opiniile celor chestionaţi:
 La prima întrebare despre importanţa prezenţei tinerilor la vot, unul dintre
respondenti a precizat că noua generaţie reprezintă viitorul, ca tinerii au un cuvânt
de spus şi ca doresc să se facă auziţi;
 La întrebarea doi “Care dintre programele politice ale principalilor candidaţi la
preşedinţia României răspunde cel mai bine cerinţelor tinerei generaţii?” au fost
studenţi care au răspuns că nu ştiu programele candidaţilor sau că nu se regăsesc în
nici un program, deoarece acestea nu satisfac cerinţele publicului tânăr, nici macar
toate puse la un loc;
 Întrebarea a treia „Care din prestaţiile candidaţilor înscrişi în cursa prezidenţială vi
se pare cea mai convingătoare” a generat comentarii de genul – nu am văzut
prestaţia candidaţilor, nu mă convinge nici un candidat, dar optez pentru răul cel mai
mic - Crin Antonescu. In urma confruntării cu Traian Băsescu, acesta „a dat dovadă
de diplomaţie, sinceritate şi educaţie şi a demonstrat că bunul simţ primează şi
contează”. Prestaţia lui Mircea Geoană a fost apreciată ca urmare a cunoştinţelor de
politică externă acumulate in cariera sa diplomatică, el fiind văzut şi ca preşedintele
care răspunde cel mai bine nevoilor poporului;
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 La cea de-a patra întrebare, despre candidaţii care vor intra în turul doi de scrutin, un
student a afirmat că aceştia vor fi Traian Băsescu şi Mircea Geoană, cu toate că şi-ar
fi dorit să-l vadă pe Crin Antonescu şi nu pe M. Geoană în faza finală a competiţiei;
 Ultima întrebare despre cine va fi preşedintele României l-a făcut pe un student să
răspundă în procente: Traian Băsescu 51% - Sorin Oprescu 49%; alt subiect a
afirmat că deşi el optează pentru Mircea Geoană, tot Traian Băsescu va fi cel care va
conduce în continuare ţara; s-a mentionat, de asemenea, ca poporul este şi va fi
întotdeauna conducătorul ţării, nici unul dintre candidaţi nefiind potrivit pentru a
ocupa această funcţie.
Rezultatele sondajului au fost prezentate şi dezbătute în cadrul întâlnirii care a avut loc cu
membrii celor două cercuri de comunicare. Aceştia au următoarele păreri cu privire la chestionarul
aplicat:


Candidaţii se axează mai mult pe discreditarea contracandidaţilor şi mai puţin sau
chiar deloc pe realizările lor şi pe soluţiile concrete destinate rezolvării problemelor
ţării;



Lumea nu este bine informată, nu se cunosc programele candidaţilor şi se încearcă
distragerea atenţiei publice prin clipuri electorale şi prin show-uri de televiziune;



Ar trebui să ne informăm mai bine în legătură cu avantajele şi dezavantajele
parlamentului unicameral înainte să votăm la referendum;



Dacă se exprima sprijinul pentru un anume candidat, cei din jur te ironizează şi te
chestionează în legătură cu lipsa realizărilor sale în ultimii cinci ani;



Oricine va ieşi preşedinte nu va face mare lucru pentru ţară;



Toţi promit o schimbare în bine, dar după ce câştigă mandatul nu se ţin de cuvânt;



Vor fi decisive ultimele zile ale campaniei electorale;



Acest sondaj poate impulsiona studenţii să iasă la vot;



Este interesant să vedem cum gândesc studenţii, care peste un an sau doi vor fi mai
bine informaţi;



Faptul că acest sondaj nu a fost semnat i-a făcut pe studenţi să accepte să completeze
chestionarul şi mai ales să răspundă sincer la întrebări;



Cel mai important lucru este să îţi menţii opinia personală şi să nu te laşi influenţat
de rezultatele acestui sondaj;



Importantă este dorinţa de schimbare care reiese din rezultatele acestei cercetări.
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Acest sondaj de opinie îşi doreşte să ofere o imagine concludenta privind preferintele de vot
ale unui segment din comunitatea studenteasca a universitatii noastre. Daca va concorda sau nu cu
realitatea, acest fapt va fi probat de alegerile din 22 Noiembrie si respectiv 6 Decembrie a.c.

Rezultatele sondajului de opinie sunt următoarele:
(vezi si Anexa 1)
1. Foarte importantă 56%
Importantă 42%
Neimportantă 2%

2. Oprescu 27%
Antonescu 27%
Geoană 25%
Băsescu 16%
Altul 3%
Becali 1%
Candidatul Partidului Verde 1%

3. Antonescu 36%
Geoană 23%
Oprescu 23%
Băsescu 18%

4. Băsescu-Geoană 36%
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Băsescu-Oprescu 22%
Băsescu-Antonescu 18%
Antonescu-Geoană 7%
Oprescu-Antonescu 7%
Oprescu-Geoană 7%
Vadim-Băsescu 2%
Oprescu-Vadim 1%

5. Băsescu 29%
Geoană 28%
Oprescu 23%
Antonescu 20%
Anexa 1

Facultatea de Ştiinţe Politice şi-a propus să realizeze la nivelul anului I şi în cadrul disciplinelor de
specialitate o acţiune de cercetare ştiinţifică în domeniul comunicării electorale, axată pe studierea
opiniilor tinerilor cu privire la principalii candidaţi înscrişi în actuala campanie prezidenţială şi şansele lor
de succes. In acest scop, am alcătuit un chestionar la care vă rugăm să răspundeţi, încercuind cifra
corespunzătoare răspunsului dumneavoastră sau formulând dvs. răspunsul.
La acest chestionar nu există răspunsuri bune sau greşite.
Răspunsurile dvs. sunt confidenţiale.
Vă mulţumim pentru colaborare.

1. Cât de importantă consideraţi că este prezenţa tinerilor la vot?
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a) foarte importantă
b) importantă
c) neimportantă
d) nu ştiu
2. Care dintre programele politice ale principalilor candidaţi la preşedinţia României răspunde cel
mai bine cerinţelor tinerei generaţii?
a) programul lui Mircea Geoană
b) programul lui Traian Băsescu
c) programul lui Crin Antonescu
d) programul lui Sorin Oprescu
e) programul lui Corneliu Vadim Tudor
f) altul?....
3. Care din prestaţiile candidaţilor înscrişi în cursa prezidenţială vi se pare cea mai convingătoare

.......................................................................

4. După părerea dumneavoastră care sunt candidaţii care vor intra în turul doi?
.................................................. şi .......................................................

5. Cine credeţi că va fi viitorul preşedinte al României?

........................................................................
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Nu trageţi dom’ Preşedinte! Suntem noi, studenţii!
Iasmina Miruna

Recunosc! Sunt derutată! Ar trebui să mă simt plină de încredere, ținând cont de faptul că îmi voi
exprima pentru prima dată opțiunea prezidențială. Privind în jurul meu, observ cu părere de rău
oameni blazați, dezinteresați de importanța alegerilor pentru funcția supremă în stat. De ce oare?
De

ce

se

simt

oamenii

resemnați

când

este

în

joc

viitorul

lor?

Dom`le, o fi vreun motiv! Poate același spectacol politic de care s-au cam săturat. Din păcate un
spectacol prost. Poate aceleași figuri politice de care iar s-au cam săturat. Mai există cineva în
țara

asta

care

să

spună

că

mai

are

încredere

în

politicienii

noștri?

La începutul anilor `90 a făcut vâlvă sintagma politologului Silviu Brucan: “Stupid people!”,
referindu-se într-un interviu la postul BBC la faptul că poporul român nu va învăța democrația
nici în 20 de ani. Pentru această afirmație “s-a tras în el din toate pozițiile”. După 20 de ani, în
2009, un candidat la prezidențiale ne promite că vom trăi bine tot peste…20 de ani. Câtă răbdare
să aibe omul de rând? Gândirea colectivă a acestei țări triste nu funcționează corect.

După 50 de ani de beznă comunistă, poporul român nu s-a putut debarasa complet de ideile
învechite și caută în continuare un “meșter cârmaci”. Însă, acum, Președintele României nu mai
poate fi un “tătuc”; el reprezintă statul român și exercită funcția de mediere între stat și societate.

Românului de rând a început să-i meargă rău. Din ce în ce mai rău… Aflat într-o continuă
confuzie, participă la mitingurile electorale “activ”, aș spune chiar hipnotizat fiind de sărmăluțe,
mititei și bere, petreceri și voie bună, că doar e… “pomană electorală”. Dar asta înseamnă
SĂRĂCIE. Din păcate, marea majoritate, pe care se bazează candidații la președinție se lasă
influențată votând nu programe, ci figuri.
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Candidatul la președinție ar trebui să fie un om care să inspire încredere în valorile democratice,
să

aiba

sinceritatea

că

împărtășește

aceste

valori

și

să

mobilizeze

societatea.

El trebuie să fie imparțial față de structurile de putere și să dea un mesaj de refacere a încrederii
oamenilor. Aceasta e doar teoria. Practica, în schimb, ne arată candidați al căror tupeu obraznic
le dă siguranța că vor reuși în alegeri folosindu-se de campanii electorale făcute pe bani publici,
mită electorală, turism electoral și promisiuni cât cuprinde.Și asta în condițiile în care țara se află
în criză politică.
Locul confruntării civilizate este luat de atacurile dure la persoană, acuzându-se reciproc de
eșecurile avute. Programele conțin promisiuni de care nici ei înșiși nu sunt siguri că vor fi
vreodată onorate.
Până și șefii de campanie se întrec în sloganuri ludice: “Hai România!”(o fi vreun meci?);
“Învingem împreună!”(pe cine?); “România bunului-simț”(asta sună a insultă); “de ce le e frică
nu scapă!”(pe cine amenințați, dom`le candidat?); “Jos Mafia! Sus Patria!”(Si, Padrino! Alora
basta!).
Toate acestea se întâmplă în România, deoarece societatea civilă este SLABĂ. Visăm la binele
țării, însă nimeni nu s-a trezit pentru a lua atitudine. Societatea civilă pare obosită și ar trebui
revigorată. Cred că a venit timpul ca noua generație să treacă la acțiune, conștientă fiind de
libertățile

și

oportunitățile

pe

care

Revoluția

din

`89

le-a

creat.

Noile domenii de activitate care s-au dezvoltat în ultimii ani (comunicare, relații publice, massmedia) pot ajuta la schimbarea mentalității oamenilor. O societate civilă puternică poate pune
capăt abuzurilor politicianiste prin mijloace “de luptă” specifice: articole de presă, conferințe de
presă,

emisiuni

televizate

și

radiodifuzate,

mitinguri,

bloguri.

Cred, în numele tinerilor, că toate acestea vor duce la o schimbare de atitudine atât din partea
clasei politice, cât și din partea românului de rând. Ce înseamnă pentru mine românul de rând?
Profesorul, medicul, muncitorul, țăranul care muncește cinstit zi de zi, pensionarul care a muncit
o

viață

întreagă

pentru

ca

acum

să-și
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irosească

toți

banii

pe

medicamente.

Eu și 90 % din populația României ne dăm seama că am fost și suntem mințiți. Dacă acest
procent de 90% dintre românii cu drept de vot s-ar prezenta la urne pe 22 noiembrie 2009,
alegerile ar fi decise încă din primul tur. FIECARE POATE VOTA CU CINE VREA!
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Gândurile unui student înainte de alegeri

Bombardaţi din toate părţile de promisiuni,schimbări,soluţii pentru un trai mai
bun,invadaţi pe străzi de eşarfe,calendare,pixuri,sacoşe...panouri cât vezi cu ochii împânzesc
oraşul. Asta e atmosfera care a cuprins oraşul sau mai bine zis aşa se poate defini campania
electorală 2009.
Se tot vorbeşte de o schimbare. Schimbare dorită de 20 de ani.Ca şi studentă şi
cetăţean al României,nu aş mai vrea să vad aşa ceva. Aş vrea o campanie electorală
normală şi cinstită,în limita bunului simţ şi ceva fair-play din partea contracandidaţilor. Miar plăcea să văd în cursa prezidenţială candidaţi pentru care contează românul de rând şi
nivelul lui de trai.
„Vom da", „vom scădea", „vom reduce"promisiuni pe care toţi le susţin cu patos.
Mai greu este când sunt faţă-n faţă cu adevăratele probleme.
Intr-adevăr nu se poate ca peste noapte România să fie transformată aşa cum ar dori
cetăţenii ei, e de dorit doar să se asigure cetăţenilor un trai decent, locuri de muncă şi de
asemenea un echilibru psihic şi moral cetăţenilor. Acestea trebuie realizate prin corectitudine şi
prin implicarea totală a celor „însărcinaţi" cu astfel de probleme.
Am să merg şi de data asta la vot,prin votul meu dorind să se producă acea
schimbare.Şi eu vreau o ţară pentru mine,pentru colegii mei şi familia mea condusă
responsabil.
In schimb în urma unor sondaje de opinie am fost surprinsă să văd ca tinerii din ziua de
azi nu sunt foarte hotărâţii în ceea ce priveşte viitorul preşedinte şi prezenţa lor la vot. Sunt uşor
confuzi şi nu sunt încă pregătiţi sa facă o alegere corectă. Toţi încearcă sa acuze faptul că nu sunt
destul de informaţi cu privire la campania electorală şi tot aşa se găsesc diverse scuze. Eu sunt de
părere că suntem informaţi,informaţia putând fi găsită cam peste tot în media. Acum depinde de
interesul fiecăruia.
Nu ar trebui să ne lăsăm influenţaţi în nici un fel,decizia aparţinându-ne în mod
direct,votul nostru acordându-1 celui pe care îl considerăm capabil de el.
Una peste alta ideea este că trebuie să ne prezentăm la vot. Noi contăm acolo. Să refuzăm
soluţia de a sta cu mâinile încrucişate şi de a avea pretenţia ca alţii să lupte pentru noi şi pentru
viitorul tării noastre. Nu în ultimul rând cel care va merge la vot va primi un mare premiu.Acela
că vor fi liniştiţi şi împăcaţi cu ei înşişi ca au pus un umăr in goana nebună după schimbare.
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Politica este puţin interesantă pentru tineri,
dar foarte importanta pentru viitorul lor
Brescan Anna (Republica Moldova)

Cercul Comunicatorul sec. XXI

Ceea ce se întâmpla în prezent în politică ar trebui să-i intereseze în primul rând pe tineri,
ceea ce nu e chiar aşa, deoarece sunt prea multe alte activităţi care îi pot preocupa; faptul că
astăzi e un mare haos în politică care de asemenea îi face confuzi pe tineri. Prin tot acest joc
politic e foarte greu să fii sigur pe ceva dar totuşi ceva trebuie încercat.
Votul fiecăruia contează enorm iar atunci când cineva nu votează din motiv că nu-l
interesează sau nu ştie pe cine să aleagă, distruge nu doar viitorul său ci şi al celor care au făcut o
alegere bună şi nu le-a ajuns o parte din voturi care contează enorm. Pentru aceasta este nevoie
de diferite metode cercetare a interesului, precum sunt sondajele de opinii. Eu, care am participat
la alcătuirea unui sondaj împreuna cu colegii mei şi la rezultatele lui, am aflat multe lucruri
importante şi foarte utile. Prin sondaje şi discuţii putem să-i convingem pe mulţi tineri să-şi
schimbe opinia, adică să meargă la vot pentru că alegerea lui este importantă. De exemplu, de la
sondajul de opinie care a fost făcut cu o parte din tineri am aflat că ei îşi doresc o schimbare şi
gândesc liber. Analizând cu colegii aceasta noi am înţeles că putem convinge tinerii să voteze şi
să-i facem să înţeleagă că viitorul este in mâinile lor. Acum trebuie să aleagă, acum trebuie să se
hotărască deoarece mai apoi va fi prea târziu. Comparând procentajul răspunsurilor la primele
trei întrebări cu ultimele două, am observat o mare diferenţă. Fiecare şi-a spus opinia şi dorinţa
sa, adică care ar fi viitorul preşedinte, iar mai apoi au recunoscut că, chiar daca vor alege pe
cineva in consens cu dorintele lor, in final oricum va fi altul. De aici, am înţeles că tinerii văd
bine realitatea şi inteleg că sunt prea puţine persoane care doresc o astfel de schimbare, in sensul
ca tânara generaţie are o mentalitate total diferita de cea a celor mai în vârsta, care oricum vor
alege altceva. E important ca tinerii să se implice în viaţa politică, fiindcă ei sunt viitorul ţării, ei
vor da naştere viitoarelor generaţii şi tot ei vor trebui să le dea acestora educaţie şi cultură. De
aceea e necesar ca în toata ţara să se desfăşoare diferite activităţi, dezbateri şi sondaje de opinii
cu tinerii şi apoi discuţii referitoare la rezultate si relevanta lor, dar desigur discuţiile trebuie să
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fie libere, fără presiuni şi cu ascultarea fiecărei opinii în parte. Doar aşa putem informa şi
convinge tinerii să meargă la vot pentru a-şi forma un viitor demn.
Tinerii sunt fericiţi acum, deoarece viaţa de adolescent e frumoasă, plină de lucruri noi si
încercări interesante, dar nu trebuie să uităm că tinereţea nu e eterna şi peste un timp şi noi tinerii
vom avea o familie pentru care e nevoie sa munceşti si să poţi oferi copiilor un trai decent.
Fericirea nu dureaza mult si, ca atare, ca totul să fie bine, trebuie să actionam acum când suntem
inca tineri şi mai putem schimba ceva. Acum putem face o alegere pe care sa nu o regretam. Să
încercăm să ne spunem opinia astfel incat sa putem fi ascultati si sustinuti de ceilalti. Noi cei de
pe băncile universităţii ne putem urma calea si mai departe convingandu-i pe ceilalti de
necesitatea unui rost pe care sa ni-l facem noi tinerii, fiind animati in relatiile dintre noi de sprijin
si incredere reciproca. Şi aceasta nu doar cu vorbe, ci şi cu fapte care să demonstreze vointa si
opinia unita a tinerilor.
Eu fiind dintr-o ţara mult mai mică, dar care tinde si ea spre un viitor decent, am înţeles şi
am văzut cât de mult contează votul tinerelor generaţii, schimbarea şi constientizarea faptului că
tineretul reprezinta o forta nu numai a constiintei, ci si a dezbaterii si aplicarii constiente a noilor
idei progresiste ce pot asigura mversul inainte al societatii si care nu se vor situa niciodata in
afara societatii, ci inauntrul ei. In cazul nostru, noi tinerii din Republica Moldova ne-am inteles
bine rostul, intr-o comuniune stransa cu semenii nostri mai in varsta. Astfel toţi tinerii s-au
angajat intr-o cultura a dezbaterilor, la scoală, în stradă, in toate zonele ţării, încercand să discute
şi cu oamenii mai in varsta, cerandu-le sfaturi sau implicandu-se direct în politică, ajungand in
final sa obtina niste rezultate meritorii in afirmarea ideilor si opiniilor lor.. Astfel ei au obţinut o
schimbare şi nutresc speranţa că într-o buna zi ţara va fi mândră de ei.
Putem avea o viaţă liberă doar printr-o exprimare liberă, si cred ca este bine să discutăm
şi să participăm la diferite activităţi legate de viitorul nostru, de cotidianul politic si să fim
conectati permanent la realitatile vietii politice. Numai actionand in acest fel, vom putea spune si
noi, alaturi de ceilalti, că ţara a făcut o alegere corectă.
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