
GERMANIA ªI NOUA ORDINE EUROPEANÃ
EVENIMENT PRILEJUIT DE ZIUA NAÞIONALÃ A GERMANIEI

ISPRI a organizat marþi, 4 octombrie 2022, dezbaterea „Germania ºi noua
ordine europeanã“, urmatã de festivitatea de transmitere cãtre Primarul General
al Bucureºtiului a bucãþii din Zidul Berlinului (4 tone ºi trei metri) pentru redarea
acesteia în circuitul public. Evenimentul a avut loc în prezenþa reprezentantului
Ambasadei Germaniei la Bucureºti.

În cadrul evenimentului, o secþiune autenticã din Zidul Berlinului, simbol al
opresiunii comuniste în Europa, a fost donatã de cãtre ISPRI ºi LARICS, cu spri-
jinul OMV Petrom, Primãriei Municipiului Bucureºti, în scopul comemorãrii acestei
importante pãrþi din istoria Europei, a Germaniei ºi a României. Prezent în calitate
de invitat special la ceremonia de înmânare a plãcuþei comemorative, parte a do-
naþiei secþiune din Zidul Berlinului, Nicuºor Dan, Primar General al Municipiului
Bucureºti, a amintit cã „Zidul Berlinului este poate cea mai puternicã imagine fizicã
a ceea ce a însemnat comunismul, iar în aceste vremuri complicate în care peri-
colul extremismului ameninþã din nou Europa, (…) e mai mult decât necesarã cu-
noaºterea istoriei. Cãderea Zidului a reprezentat un pas înainte pentru pace, iar pentru
România a însemnat începutul transformãrii ei într-un stat democratic ºi liber.“

Ceremonia de donaþie si de înmanare a plãcuþei comemorative a fost urmatã
de dezbaterea moderatã de prof. univ. dr. Dan Dungaciu despre situaþia actualã
a Europei ºi rolul Germaniei în menþinerea unitãþii Europei.ce i-a avut ca vorbi-
tori pe Acad. Mircea Dumitru, Vicepreºedintele Academiei Române, Dr. Anneli
Ute Gabanyi, Politolog (Germania), Leonard Orban, fost Consilier Prezidenþial,
expert afaceri europene, Acad. Rãzvan Theodorescu, Vicepreºedintele Academiei
Române, Alexandru Maximescu, VP OMV Petrom

Nicuºor Dan, Primar General al Municipiului Bucureºti ºi Sonja Gebauer re-
prezentanta Ambasadei Germaniei în România.

COLOCVIUL SITA 2022

Lorena-Valeria Stuparu, CS III Dr. la ISPRI-Academia Românã a participat
ºi a susþinut comunicarea „Toma de Aquino despre predestinare în contextul
doctrinei despre providenþa divinã“ în cadrul Colocviul SITA 2022 cu tema „Toma
de Aquino în context“, organizat de Societatea Internaþionalã Toma de Aquino –
Secþiunea Românã ºi de Facultatea de Teologie Romano-Catolicã a Universitãþii
din Bucureºti pe data de 7 octombrie 2022.
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BAROMETRUL DE SECURITATE, EDIÞIA NOIEMBRIE 2022

ISPRI ºi LARICS, cu sprijinul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la
Bucureºti, au lansat luni, 7 noiembrie 2020, Barometrul de Securitate, ediþia
noiembrie 2022. Evenimentul s-a bucurat de prezenþa distinºilor vorbitori Acad.
Mircea Dumitru, Vicepreºedintele Academiei Române, Constantin Ionescu, Con-
silier de Stat în cadrul Departamentului Securitãþii Naþionale, Nicoleta Pauliuc,
Preºedintele Comisiei de Apãrare, Ordine Publicã ºi Securitate Naþionalã din
Camera Deputaþilor, Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu, Directorul ISPRI ºi Conf. Univ.
Dr. Darie Cristea, Director CSSL.

Sondajul reprezentativ la nivel national a fost realizat prin interviuri telefonice
(CATI), în perioada 29 septembrie – 10 octombrie 2022. Eroarea maximã admisã:
+/- 3,1%, la un nivel de încredere de 95%. Volum eºantion: 1001 persoane.

Faþã de aceeaºi perioadã a anului trecut se remarcã o scãdere generalizatã a
încrederii în spaþiul instituþional naþional. Ierarhia de încredere nu se schimbã
mult faþã de ce ºtim din anii trecuþi, dar inclusiv instituþii care beneficiazã regulat
de încredere mare din partea publicului nostru au imaginea marcatã de dificul-
tãþile din ultimul an (Biserica, Armata). Lucrurile sunt explicabile, având în
vedere cã, dupã doi ani de pandemie, anul 2022 a început cu un rãzboi de anver-
gurã în regiune ºi a continuat cu scumpiri mai mult decât semnificative ale preþului
tuturor tipurilor de energie, cu inflaþie etc.

Acest complex de crize duce la scãderea încrederii ºi în NATO sau Uniunea
Europeanã, instituþii de obicei extrem de apreciate de români. Desigur, rãzboiul
început de Rusia în Ucraina face ca problema încrederii în NATO sau în armata
naþionalã sã nu mai fie o problemã simbolicã sau identitarã, ci una cât se poate
de pragmaticã.

Cu toate aceste probleme, populaþia României rãmâne cert una pro-occiden-
talã ºi pro-europeanã: 68% sunt optimiºti cu privire la viitorul Uniunii Europene
pe termen scurt, 78% sunt optimuºti privind suportul american pentru Europa de
Est ºi doar 10% dintre români cred cã UE ar trebui sã disparã în viitor.

Chiar dacã apar critici serioase la adresa UE, 74% dintre români spun cã „este
mai bine în UE decât în afara ei“. Reproºurile pe care românii le aduc UE sunt
serioase, dar legate de situaþia imediatã pe care o traversãm (crizã economicã ºi
energeticã): existã percepþia cã unele þãri UE profitã economic de România, cã po-
liticile UE nu ni se potrivesc întotdeauna sau cã UE ne impune prea multe reguli.
Atenþie, acestea nu sunt critici la adresa ideii europene, ci scãderi de popularitate
ale UE grefate pe percepþia cã UE ºi instituþiile sale nu reuºesc sau nu vor sã
gestioneze unele aspecte ale crizei (de exemplu, preþurile energiei, inflaþia).

Existã o atitudine criticã evidentã ºi faþã de elitele locale/naþionale ºi faþã de
elitele de la Bruxelles.

Publicul distribuie vina pentru preþul scãpat de sub control al energiei astfel:
cei care conduc România (47,7%), politicile UE (28%) ºi abia pe locul trei
rãzboiul din Ucraina (23,9%).

Dacã România ar fi atacatã, 36% dintre români spun cã ar participa la apã-
rarea þãrii, 33% sunt indeciºi, 29% spun cã ar încerca sã plece cu familia.
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Cei mai mulþi români considerã cã Rusia este de vinã peste rãzboiul din Ucraina
ºi cã principala piedicã în calea pãcii este tot Rusia. 25% cred cã Rusia este de vinã,
dar ºi Ucraina are o parte din vinã pentru rãzboi. Desigur, sã nu uitãm cã suntem
la 9 luni de la ºocul începerii rãzboiului. Existã un 16% dintre români care consi-
derã cã nu se poate ajunge la pace în Ucraina din cauza SUA ºi 8% din cauza UE.

Deºi vinovãþia Rusiei este clarã pentru marea majoritate a românilor în cazul
rãzboiului din Ucraina, cea mai mare parte a publicului nostru crede cã este cel
mai important acum sã se opreascã rãzboiul (70%). 28% cred cã acesta trebuie
continuat pânã la învingerea Rusiei. Desigur, aici apar ºi teama de extinderea
conflictului, ºi percepþia Rusiei ca o þarã foarte întinsã/ putere nuclearã, teama
de agravarea crizei economice etc.

Românii sunt în continuare empatici în tragedia populaþiei din Ucraina: dupã
9 luni de la începutul crizei, 74% dintre români spun cã ar trebui sã primim în
continuare refugiaþi din Ucraina, dacã va fi nevoie.

De asemenea, a scãzut încrederea în principalele puteri occidentale  faþã de
aceeaºi perioadã a anului trecut. Aceasta nu înseamnã o reorientare strategicã a
publicului nostru. Între timp, încrederea în China ºi Rusia s-a prãbuºit pur ºi simplu.

Deºi nu asistãm la o reorientare strategicã a publicului din România, apare
din ce în ce mai acutã ideea cã România ar trebui sã punã accentul pe propriile
interese, sã fie pragmaticã, sã aibã agendã ºi sã se ocupe în primul rând de inte-
resele ei. Totul în cadrul euroatlantic, însã, nu în afara lui. Asistãm astfel la o
formã de sincronizare a publicului din România cu tendinþele europene tot mai
evidente de repliere a populaþiilor spre interesele naþionale.

Românii cred cã, în viitor, sistemul internaþional nu va fi dominat de o singura
putere, nici de competitia dintre douã puteri, ci de existenþa mai multor superpu-
teri care vor concura între ele sub diferite forme (54%-2022, faþã de 52%-2021).

Barometrul de securitate al României a fost realizat cu sprijinul Ambasadei
SUA în Romania.

Sondajul, reprezentativ la nivel naþional pentru populaþia adultã neinstituþio-
nalizatã a României, a fost realizat prin chestionare aplicate telefonic (CATI). Vo-
lumul eºantionului a fost de 1001 subiecþi, eºantion probabilistic, multistratificat,
eroarea maximã admisã a datelor fiind de +/- 3,1% la un nivel de încredere de 95%.

Pentru acest studiu, Centrul de Cercetãri Sociologice LARICS (CCSL) a exter-
nalizat unui operator privat, segmentul de realizare a interviurilor telefonice.
Indicatorii, chestionarul, pretestarea acestuia, verificarea aplicãrii chestio-
narelor ºi a bazei de date, analiza statisticã a datelor ºi concluziile teoretice sunt
elaborate de echipa Centrului de Cercetãri Sociologice LARICS (CCSL). Eºan-
tionarea a fost realizatã de echipa CCSL împreunã cu operatorul contractat pentru
realizarea interviurilor.

LARICS este printre puþinele organizaþii de cercetare socialã din þarã care
publicã regulat nu doar distribuþia rãspunsurilor pentru fiecare întrebare, ci ºi un
numãr semnificativ de planºe privind asocierile dintre variabilele din chestionar
ºi variabilele socio-demografice relevante.

Raportul integral poate fi accesat aici: https://ispri.ro/wp-content/uploads/2022
/11/Barometru-securitate2022_final-1-2-1.pdf
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CONFERINÞA INTERNAÞIONALÃ
„PROVOCÃRI ªI CÃI DE DEZVOLTARE A UNEI IDENTITÃÞI

DE COOPERARE ÎN REGIUNEA MÃRII NEGRE

Ioana Constantin-Bercean, cercetãtor ISPRI – Academia Românã, a participat
la conferinþa internaþionalã cu tema „Provocãri ºi cãi de dezvoltare a unei iden-
titãþi de cooperare în regiunea Mãrii Negre (Challenges and Development Paths
for a Cooperative Identity in the Black Sea Region)“ organizatã de Universitatea
„Lucian Blaga“ din Sibiu ºi Centrul de Studii Globale, în data de 28 octombrie 2022.

În intervenþia sa, „The Eagle and the Bear Realpolitik in the Black Sea Region“,
CS Dr. Ioana Constantin-Bercean a propus ca temã de discuþie semnificaþia
punerii pe harta punctelor strategice de mare importanþã a regiunii Mãrii Negre,
necesitatea creãrii unor strategii de apãrare teritorialã ºi a unui cadru de dialog
între mediul academic ºi factorii instituþionali.

BAROMETRUL SOCIO-POLITIC
AL REPUBLICII MOLDOVA

SPRI prin LARICS, IDIS Viitorul, CBS-AXA a lansat în data de 25 noiembrie,
la Casa Oamenilor de ªtiinþã din Bucureºti, ediþia a treia a Barometrului socio-
politic al Republicii Moldova. Prezentarea Barometrului a fost urmatã de
dezbaterea „Republica Moldova, provocãri interne ºi incertitudini externe“, sus-
þinutã de: Igor Munteanu, fost ambasador al R. Moldova în SUA, Vlaceslav
Ioniþã, expert IDIS Viitorul, R. Moldova, Ion Jigãu, directorul CBS Research
din R. Moldova, Dan Dungaciu, Director ISPRI ºi preºedintele FUMN.

Raportul integral al Barometrului socio-politic al Republicii Moldova poate
fi vizualizat aici: https://ispri.ro/wp-content/uploads/2022/11/Barometrul-Socio-
Politic-al-Republicii-Moldova_AXA_IDIS_IPRIS_Bucuresti.pdf

LANSAREA BAROMETRULUI SECURITÃÞII ENERGETICE,
EDIÞIA A IV-A

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române
„Ion I. C. Brãtianu“ (ISPRI) prin LARICS ºi INSCOP Research a lansat ediþia
a patra a „Barometrului de Securitate Energeticã“ în cadrul unui eveniment susþinut
în Sala de Consiliu din cadrul Facultãþii de Sociologie ºi Asistenþã Socialã, Uni-
versitatea Bucureºti, în prezenþa reprezentanþilor mediului academic, reprezen-
tanþilor mass-media, studenþilor la sociologie.
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Prezentarea studiului ºi dezbaterea concluziilor au fost susþinute de Prof. Univ.
Dr. Dan Dungaciu, Director ISPRI, Conf. Univ. Dr. Darie Cristea, Prodecan
Facultatea de Sociologie ºi Asistenþã Socialã, Universitatea din Bucureºti ºi Remus
ªtefureac, Director INSCOP Research, coordonator STRATEGIC Thinking Group.

Redãm mai jos câteva dintre concluziile Concluzii Barometrul de Securitate
Energetica, editia a IV-a:

Reducerea preþului la energie ºi soluþii de creºtere a independenþei energetice
În timp ce o majoritate de 69,7% considerã cã principala cauzã a creºterii pre-

þurilor la energie electricã în România o reprezintã mãsurile greºite luate de auto-
ritãþile din România, un total de 43% considerã totuºi cã mãsurile adoptate pânã
acum de Guvern pentru a reduce impactul scumpirii energiei sunt eficiente, iar
cea mai apreciatã  mãsurã  rãmane plafonarea  preþului  la  energie  electricã.  De
altfel, 84,3% dintre respondenþi afirmã cã revenirea la o piaþã reglementatã ar fi
o soluþie bunã pentru reducerea preþurilor la energie în România.

În ceea ce priveºte soluþiile pentru eficientã energeticã,  60,8 % preferã un
ajutor de la stat pentru  scãderea  consumului  ºi  creºterea  eficienþei  energetice
a locuinþei (ajutor pentru izolare termicã, panouri fotovoltaice, energie verde).

53% considerã cã dezvoltarea producþiei de energie din surse verzi poate fi o
soluþie pentru a creºte independenþa energeticã a UE.

Solidaritatea românilor în faþa crizei energetice
59,6 dintre români ar fi de acord ca România sã ajute la nevoie alte þãri membre

UE cu gaze naturale, iar 78% sunt de acord ca România sã ajute Republica
Moldova cu gaze naturale în caz de crizã sau urgenþã.

Spaþiul Schengen
Faptul cã România nu este în Schengen constituie pentru 77,6% dintre respon-

denþi o dovadã cã þara noastrã este tratatã ca un membru de rangul al doilea în
cadrul UE.

Varianta completã a Barometrului de Securitate Energeticã poate fi consultatã
aici: https://ispri.ro/wp-content/uploads/2022/12/Publicare-Raport-BSE4-nov-
dec-2022.pdf

www.ispri.ro
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