
BAROMETRUL VIEÞII RELIGIOASE, EDIÞIA A II-A

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale al Academiei Române „Ion I. C.
Brãtianu“ (ISPRI) ºi CCSLARICS (Centrul de Cercetãri Sociologice LARICS), sub
egida Secretariatului de Stat pentru Culte, au lansat în data de 16 decembrie 2021, în
Aula Academiei Române, a doua ediþie a Barometrului Vieþii Religioase.

Moderat de Acad. Victor Voicu, Vicepreºedintele Academiei Române, evenimentul a
avut loc în prezenþa invitaþilor: Victor Opaschi, Secretar de Stat, Secretariatul de Stat
pentru Culte, Acad. Rãzvan Theodorescu, Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu, Director ISPRI,
Conf. Univ. Dr. Darie Cristea, Director Executiv Centrul de Cercetãri Sociologie LARICS
(CCSL), care au prezentat expuneri pe marginea rezultatelor barometrului ºi a subiec-
tului vast al vieþii religioase a românilor.

Datele pentru realizarea Barometrului au fost culese, verificate ºi analizate în peri-
oada 3 decembrie – 14 decembrie 2021 în Bucureºti ºi în toate judeþele României, pe
baza unui chestionar telefonic. Potrivit acestora, încrederea în Armatã (67%) ºi Bisericã
(62%) se menþin la cote înalte, chiar dacã înregistreazã scãderi faþã de ediþia de anul
trecut a Barometrului. Desigur, faþã de anul trecut, contextul pandemic a început sã fie
mai degrabã parte a normalului decât o surprizã, inclusiv presiunea acestui context pe
publicul din þara noastrã fiind mai micã. 78% dintre români considerã cã relaþiile dintre
diferitele religii/culte prezente în þara noastre sunt bune sau foarte bune (scorul acestui
indicator de anul trecut era de 77%). 83% dintre români se considerã sigur sau mai de-
grabã persoane religioase (anul trecut, în contextul ºocului pandemic, 89% spuneau cã
sunt persoane religioase). Acest indicator nu se referã strict la religie, ci ºi la raportarea
la biserici/culte. Desigur, gradul de religiozitate creºte în funcþie de vârstã. Dacã vorbim
despre declararea credinþei în Dumnezeu, cifrele sunt mai mari decât la religiozitate.
Aproape 90% din publicul nostru a rãspuns „Da“ la întrebarea privind credinþa în
Dumnezeu, cifra fiind aproape neschimbatã faþã de anul trecut. Nu sunt diferenþe semni-
ficative la declararea credinþei în Dumnezeu pe diferite segmente de vârstã, spre deose-
bire de întrebarea de mai sus, cea referitoare la religiozitate. 53-54% din public se roagã
zilnic sau aproape zilnic ºi 23% dintre subiecþi spun cã merg la bisericã sãptãmânal
sau mai des. 89% dintre români spun cã religia nu împiedicã în niciun fel apartenenþa
României la UE ºi la spaþiul euroatlantic. Cifrele la aceastã întrebare sunt similare celor
de anul trecut. 53% dintre români au o percepþie pozitivã sau foarte pozitivã privind UE
ºi 56% privind NATO. 67% dintre români spun cã educaþia religioasã în ºcoli este nece-
sarã (anul trecut, cifra era de 72%). Revenirea la o oarecare normalitate în 2021 faþã de
2020 a modificat ºi percepþia relaþiei dintre stat ºi culte: anul acesta, 43% dintre români
spun cã relaþia dintre stat ºi cultele religioase este echilibratã ºi corectã – anul trecut,
doar 29% considerau aceastã relaþie ca fiind echilibratã ºi corectã. Doar 12% dintre ro-
mâni considerã cã oamenii credincioºi nu ar trebui sã se vaccineze. 72% dintre români spun
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cã vaccinarea nu este împotriva credinþei/religiei. 60% dintre români sunt categoric sau
mai degrabã de acord cu vaccinarea împotriva Covid 19. 11% încã se mai gândesc, 27-28%
sunt categoric sau mai degrabã împotrivã. Persoanele mai puþin religioase au o uºoarã
tendinþã de a fi mai favorabile vaccinãrii decât cele mai religioase, dar diferenþele dintre
persoanele religioase ºi cele nereligioase în privinþa acordului cu vaccinarea sunt foarte
mici ºi nu sunt semnificative statistic. Desigur, sã reþinem cã persoanele care se declarã
religioase sunt mult mai multe decât cele care se declarã nereligioase la noi în þarã.

Rezultatele complete ale barometrului pot fi consultate pe site-ul CCSLARICS, la
adresa: https://ccslarics.ro/barometrul-vietii-religioase-editia-a-ii-a-decembrie-2021/

LANSAREA BAROMETRULUI REPUBLICA MOLDOVA
ªI ROMÂNIA ÎN TUMULTUL CRIZELOR REGIONALE

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ al Academiei
Române (ISPRI) ºi IDIS Viitorul au lansat, în data de 8 februarie 2022, Barometrul
Republica Moldova ºi România în tumultul crizelor regionale, ediþia a II-a. Evenimentul
a avut loc la Casa Oamenilor de ªtiinþã din Bucureºti, în prezenþa invitaþilor: dl. Victor
Chirilã, Ambasadorul Republicii Moldova în România, Igor Munteanu, IDIS, fost amba-
sador al Republicii Moldova în SUA;Veaceslav Ioniþã, IDIS, economist; Prof. Univ. Dr. Dan
Dungaciu, Director ISPRI; Vasile Cantarji, sociolog CBS Research.

Rezultatele Barometrului Republica Moldova ºi România au fost discutate ºi analizate,
cu aceastã ocazie, în cadrul unei dezbateri moderate de Prof. Univ. Dr. Dan Dungaciu,
Director ISPRI. Evenimentul s-a bucurat de prezenþa reprezentanþilor presei atât din
România cât ºi din Republica Moldova ºi a fost transmis integral în spaþiul virtual, pe
platforma privesc.eu.

Datele Barometrului sunt disponibile online ºi pot fi consultate la adresa: https://
larics.ro/wp-content/uploads/2022/02/BArometru-ISPRI-IDIS-8.02.2022.pdf

www.ispri.ro
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