
 
 

 
 

Dimensiuni identitare şi atitudini faţă de străini 
 
Identitate: mândria de a fi cetăţean român 

Unul dintre vectorii importanţi ai identităţii este mândria apartenenţei la un 
grup/categorie socială. În 2008, din totalul populaţiei intervievate, 37% se 
consideră foarte mândri că sunt români iar 49% destul de mândri, 11% nu 
prea mândri iar 3% deloc mândri. Aceste rezultate ne arată faptul că 
ponderea celor care se declară mândri că sunt cetateni români nu diferă faţă 
de anii anteriori (datele din 1999 si 2005). Diferenţe şi variaţii semnificative 
apar însă in cazul în care răspunsurile sunt detaliate în funcţie de 
apartenenţa etnică asumată. Astfel dacă în 1999, 49% dintre etnicii români 
şi 25% dintre etnicii maghiari se declarau foarte mândri că sunt cetăţeni 
români, în 2005 ponderea scade la 40% respectiv la 9% iar în 2008 ajunge 
la 38% respectiv 3%. 

Cât de mândru vă simţiţi că sunteţi cetăţean al României? 

 cetăţenia română, În 2008, cei care declară că nu sunt deloc mândri de
dintre etnicii români, aparţin mai degrabă din categoriei de vârstă sub 30 de 
ani decât altei categorii de vârstă; cei care declară că sunt foarte mândri, 
sunt mai degrabă din categoria de vârstă peste 50 de ani decât din altă 
categorie de vârstă şi se identifică mai degrabă cu România ca zonă 
geografică de apartenenţă decât cu altă zonă geografică.   

Identitate: condiţii pentru a deveni cetăţean român 

În 2008, cel mai valorizat criteriu (altfel spus cea mai valorizată dimensiune 
a identităţii) necesar pentru a deveni cetăţean român este cunoaşterea limbii, 
urmat de cel al naşterii în România, respectiv al respectării legilor şi 
instituţiilor politice.   

European Values Survey şi 
World Values Survey 
formează seria sondajelor 
valorilor, repetate în 
întreaga lume odată la 4-5 
ani, ce permit înregistrarea 
schimbărilor modului în care oamenii 
gândesc despre propria lor viaţă. Sondajele 
valorilor reprezintă cele mai citate surse de 
analiză comparativă în literatura sociologică 
şi din ştiinţele politice internaţionale. Ele 
constituie singura cercetare comparativă de 
asemenea dimensiuni în care România este 
implicată încă de la începutul anilor ‘90. 
 
Echipa românească pentru studiul valorilor 
îşi propune să prezinte publicului larg 
rezultate ale acestor cercetări. Ne 
interesează schimbarea valorilor, aşa cum 
este ea înregistrată în sondajele EVS/WVS 
din 1993, 1999, 2005 şi 2008. Urmărim să 
vedem cum au evoluat românii, când am 
intrat în cel de-al 20 an de la căderea 
comunismului şi să ne comparăm cu modul 
în care gândesc ceilalţi europeni. 
 
Folosim prilejul acestei serii de newsletter-
uri, care va continua pe tot parcursul anului 
2009, pentru a prezenta date noi, rezultatele 
EVS 2008 fiind făcute publice pentru prima 
oară în aceste materiale. Adăugăm date 
provenite dintr-un sondaj realizat de ICCV 
în rândul românilor migraţi peste hotare, 
comparând mereu diferenţele de idei dintre 
aceştia şi cei aflaţi în ţară. 
 
Acest număr este dedicat analizei unor 
vectori care ţin de identitatea românilor şi, 
în conexiune cu aceştia, de atitudinile faţă 
de străini (persoane de rasă sau etnie 
diferită). Între aspectele asupra cărora ne 
oprim sunt: mândria de a fi cetăţean român, 
criteriile necesare pentru a deveni cetăţean 
român, identificarea teritorială, atitudinile 
faţă de imigranţi, toleranţa etnică şi rasială. 
Aşa cum ne-am obişnuit deja din numerele 
anterioare, există trei dimensiuni analitice 
ale newsletterului care vizează: dinamica 
naţională a fenomenelor, comparaţii cu alte 
ţări europene şi comparaţii ale românilor din 
ţară cu cei din străinătate (migranti).   
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Cifre cheie din numerele viitoare ale Newsletterului: 
54% dintre români nu ar dori să aibă vecini homosexuali; 
62% dintre români sunt favorabili extinderii în continuare a Uniunii Europene 
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Importanţa criteriilor necesare pentru a deveni cetăţean român  

Acest Newsletter este susţinut prin grantul CNCSIS ID56/2007.  http://www.iccv.ro/valori/ 

Dacă introducem în analiză, pentru comparaţie, şi datele 
WVS 2005, se observă, că în 2008 este mult mai puternic 
valorizată dimensiunea afectivă (primordială) a identităţii 
(legături de sânge, naştere) şi mai puţin cea de tip civic 
(respectarea legislaţiei şi instituţiilor politice). Astfel în 2008, 
90% din respondenţi (faţă de 52% în 2005) consideră că 
pentru a obţine cetăţenia română trebuie să te fi născut în 
România. 

Importanţă criterii pentru a deveni cetăţean român (dinamica) 

Identitate: identificare teritorială 

Identificarea cu o zonă geografică este un alt element cheie al 
identităţii. Apariţia de entităţi politico economice 
supranaţionale dar şi ideologia descentralizării şi strategiile 
comunitare de dezvoltare îşi revendică legitimitatea şi în 
“existenţa” şi forţa unor anume tipuri de identităţi. Datele 
EVS din 2008 arată că mai mult de jumătate din cetăţenii 
români (58%) se identifică în primul rând cu localitatea sau 
oraşul în care trăiesc şi doar 1% cu Europa. Cei care se 
identifică în primul rând cu localitatea în care trăiesc sau cu 

lumea în general, provin mai degrabă din oraşe cu peste 
200 de mii de locuitori decât din alte tipuri de localităţi; 
cei care se identifică în primul rând cu regiunea istorică 
în care trăiesc (Moldova, Muntenia, Ardeal etc.) sau cu 
Europa provin mai degrabă din oraşe cu populaţie între 
30 de mii şi  100 de mii de locuitori decât din alte tipuri 
de localităţi; iar cei care se identifică în primul rând cu 
România provin mai degrabă din comune mici decât din 
alte tipuri de localităţi. 
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Privind datele în timp, observăm că din ce în ce mai 
mulţi cetăţeni români se identifică în primul rând cu 
localitatea de care aparţin (58% în 2008 faţă de 21% în 
1993) şi din ce în ce mai puţin cu România sau Europa. 
Ponderea celor care se identifică în primul rând cu 
lumea în general sau cu regiunea istorică de care aparţin 
nu prezintă variaţii semnificative pe intervalul 1993-
2008.  

Cărei zone geografice îî aparţineţi în primul rând? 
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neimportant important

Atitudini faţă de străini: imigranţii şi piaţa muncii 

Datele din 2008 arată că deşi faţă de 2005 atitudinile în 
favoarea discriminării pe piaţa muncii pe baza 
apartenenţei  naţionale par a fi mai răspândite (69% faţă  

Românii ar trebui să aiba întâietate la locuri de muncă în 
fata imigrantilor/strainilor  
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de 65%) din ce în ce mai mulţi cetăţeni români (23%) 
iau poziţie în defavoarea discriminării în funcţie de acest 
criteriu (în intervalul 1993-2005 doar 14%-15% erau 
împotrivă). Cei care susţin în continuare discriminarea 
pe piaţa muncii sunt mai degrabă persoane aflate în prag 
de pensionare sau la pensie (din intervalul de vârstă 60-
80 ani) decât din alt interval de vârstă, persoane care au 
mai degrabă şcoală primară decât alt nivel de educaţie şi 
persoane care provin mai degrabă din comune mici decât 
din alte tipuri de localităţi. Datele sprijnă teoriile 
conform cărora lipsa contactului direct şi frecvent cu 
persoane alogene (favorizată de rezidenţă în cazul 
nostru), mobilitatea scăzută (favorizată de vârstă) şi 
slaba educaţie sunt factori prielnici discriminării 
străinilor. 

Atitudini faţă de străini: toleranţă etnică/rasială 

În 2008, 45% dintre cetăţenii români nu şi-ar fi dorit 

vecini ţigani, 20% nu ar fi dorit să aibă vecini imigranţi 
şi 21% persoane de altă rasă. Deşi valoarea acestor 
indici se află la nivele inferioare celor din 1993, doar 
intoleranţa faţă de ţigani urmează şi în 2008 curba 
descendentă identificată în anii anteriori. Cei care nu îşi 
doresc vecini ţigani sunt mai degrabă persoane ce 
aparţin categoriei de vârstă de peste 80 de ani decât altei 
categorii de vârstă, mai degrabă etnici români decât de 
altă etnie, provin mai degrabă din comune mici sau oraşe 
cu peste 200 de mii de locuitori decât din alte medii 
rezidenţiale şi mai degrabă din Moldova decât din altă 
regiune istorică. Cei care nu îşi doresc vecini persoane 
de altă rasă aparţin mai degrabă următorelor categorii 
(decât altor categorii de acelaşi tip): români, locuiesc în 
mediul rural, au educaţie primară, vârsta între 40-50 de 
ani, trăiesc în Moldova. Cei care nu îşi doresc vecini 
persoane de altă rasă aparţin mai degrabă următorelor 
categorii decât altor categorii de acelaşi tip: români, 
comună mică, trăiesc în Moldova şi Dobrogea. 

 
Persoane pe care nu le-aţi dori ca vecini 
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Surse de date: European Values Survey şi World Values Survey 

Sondajele valorilor, aşa cum sunt cunoscute EVS şi WVS, au o istorie veche. Primul val a avut loc în anii 1980, înglobând în principal 
ţări din vestul Europei, dar şi Statele Unite şi Canada, ulterior adăugându-se alte câteva ţări. În 1990-1991 are loc un nou val al 
sondajului, incluzând acum şi Europa de Est, România aplicând acelaşi chestionar în 1993. Urmează valuri în 1995-1997, apoi în 1999-
2001, când se înregistrează 82 de societăţi participante, în 2005-2006 şi în 2008-2009. 
În fiecare val, ţările participante au colectat date de la eşantioane reprezentative la nivel naţional, marjele maxime de eroare garantate cu 
probabilităţi de apariţie de 95% menţinându-se sub ±3%. 
Institutul de Cercetare a Calităţii Vieţii al Academiei Române este gazda echipei româneşti pentru studiul valorilor sociale, incluzând 
cercetători din cadrul ICCV (Mălina Voicu, Raluca Popescu, Monica Şerban, Claudiu Tufiş, Paula Tufiş, Marian Vasile, Bogdan Voicu) 
şi de la Universităţile din Cluj (Mircea Comşa) şi Sibiu (Horaţiu Rusu). 
Eşantionul românesc al valului 2008 al EVS include 1488 de respondenţi, colectarea datelor realizându-se în perioada aprilie-iunie 2008, 
în parteneriat cu MetroMedia Transilvania. Mai multe detalii sunt disponibile pe site-ul nostru: www.iccv.ro/valori/. 

Acest Newsletter este susţinut prin grantul CNCSIS ID56/2007.  http://www.iccv.ro/valori/  
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Context european: toleranţă etnică şi identitate  

Dacă ne raportăm la valurile anterioare ale EVS/WVS, şi la 
media europeană din 1999 (15%), în 2008 toleranţa 
românilor faţă de imigranţi/muncitori străini se află la nivele 
comparative (20%), mai apropiate, de cele ale populaţiilor 
din unele ţări din Europa. Deşi în unele ţări europene nivelele 
de toleranţă au fluctuaţii minore (Spania, Suedia, Slovenia, 
Elveţia, Estonia) în altele (Franţa, Germania, Olanda) 
intoleranţa pare a urma un trend crescător  (foarte probabil 
stimulată de valurile de migratie masivă, de cresterea 
insecurităţii sociale legată de rateurile statului bunăstării 
ş.a.). Trendul în România şi unele state est europene (Cehia, 
Lituania, Letonia) care în 1993 se plasau la nivele ridicate de 
intoleranţă, este unul descrescător. 

Dinamica ponderii celor care nu doresc vecini 
imigranti/muncitori straini în unele ţări europene 

                  Valul EVS 
 Ţara 

1993 1999 2005 

Albania 10% 17% *
Belgia * 16% * 
Bulgaria 16% 23% 18% 
Cehia 28% 19% * 
Danemarca * 11% * 
Estonia 19% 21% * 
Finlanda 13% 13% 17% 
Elvetia 10% * 7% 
Franta * 12% 36% 
Germania 7% 11% 14% 
Marea Britanie 12% 15% 15% 
Islanda * 3% * 
Italia * 17% 15% 
Letonia 18% 10% * 
Lituania 29% 23% * 
Olanda * 5% 10% 
Polonia 21% 25% 14% 
România 33% 21% 17% 
Rusia 12% 11% 31% 
Slovacia 18% 23% * 
Slovenia 18% 16% 18% 
Spania 7% 10% 7% 
Suedia 5% 3% 2% 

*lipsă date 

Intoleranţa faţă de ţigani în România este pe pantă 
descendentă. Cu o pondere de 45% din populaţie în 2008 
care nu doreşte vecini ţigani, România se apropie de valorile 
din 1999 ale Franţei (40%), Cehiei (40%) sau Poloniei 
(39%). Deşi nu face parte din categoria ţărilor cele mai 
tolerante faţă de ţigani (în 1999 de exemplu Danemarca, 
Suedia şi Islanda ponderile erau sub 20%) România se află în 
2008 la nivele inferioare nivelelor din 1999 (de exemplu 
Ungaria 71%, Slovacia 76%, Lituania 61%, Italia 56%) sau 
2005 (în Italia 74% din populaţie nu ar fi dorit vecini ţigani) 
ale unor ţări europene. Este de aşteptat ca sub presiunea 
contextelor (să nu uităm de evenimentele îndelung 
mediatizate din din anii precedenţi) datele din 2008 
referitoare la celelalte ţări europene să indice că România se 
află mai aproape decât în trecut de media europeană în ceea 

ce priveşte toleranţă faţă de ţigani.  

Dinamici ale ponderii celor care nu doresc vecini tigani în 
unele ţări europene 
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În ceea ce priveşte discriminarea etnică referitoare la 
locul de muncă, în cazul unei situaţii de deficit de locuri 
de muncă, românii, comparativ cu alţi europeni, se 
poziţionează mai degrabă în favoarea unei atitudini de 
discriminare atât în 2005 cât şi în 2008 (cu menţiunea că  
în 2005 avem cea mai mare pondere de nehotărâţi, 
20%). În 2005, polonezii sunt cei mai favorabili  
discriminării străinilor în condiţii de lipsă de locuri de 
muncă, în timp ce suedezii se află la polul opus. 

Când există puţine locuri de muncă patronii ar trebu
să dea întâietate ..(naţionalitatea)... în faţa imigranţilor 

i 

  d s Acor  Dezacord Indeci
Bulgaria    76% 15% 9%
Cipru    69% 19% 13%
Elveţia    49% 34% 17%
Finlanda    56% 30% 14%
Franta    42% 46% 12%
Germania    56% 27% 17%
Marea Britanie    53% 36% 11%
Italia    64% 19% 17%
Olanda    42% 48% 10%
Polonia    81% 8% 10%
Slovenia    74% 15% 11%
Suedia 11% 80%  9%
România     65% 15% 20%
Medie europeană 2005    57% 30% 13%
Romania 2008    69% 23% 9%

Deşi în diverse contexte cu toţii vedem sau auzim, destul 
de des, că mulţi se declară ruşinaţi că sunt români, 
creându-se chiar un stereotip în sensul acesta, ponderea 
celor care se declară mândri că sunt cetăţeni români 
(84% în 2005 şi 86% în 2008), se află la nivele similare, 
cu ponderile altor populaţii europene (Bulgaria 81%, 
Cipru 92%, Finlanda 94%, Elveţia 87%, Franţa 88%, 
Germania 71%, Italia 90%, Marea Britanie 91%, Olanda 
83%, Polonia 96%, Rusia 84%, Slovenia 90%, Spania 
95%, Suedia 88%) conform datelor EVS 2005. 
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Persoane pe care nu le-aţi dori ca vecini 

ăspunsurilor în ceea ce priveşte mândria 

 

 
 

Diferenţe între românii din ţară şi cei din străinătate 
Surse de date:  
Sondajul valorilor migranţilor 

Complementar valului 2008 al 
EVS, echipa pentru studiul 
valorilor românilor a iniţiat un 
sondaj în rândul românilor migraţi 
temporar sau definitiv în afara ţării. 
A realizat un chestionar incluzând 
o (mică) parte din întrebările 
EVS2008, cărora le-am adăugat 
câteva pachete de itemi vizând 
teme specifice fenomenului 
migraţiei internaţionale. Am 
identificat migranţi utilizând 
reţelele sociale personale, 
forumurile românilor de pe 
Internet, asociaţiile de români din 
străinătate etc. Am vizat 
transmiterea chestionarului prin e-
mail, autocompletarea acestuia, 
difuzarea sa de la un respondent la 
altul.  
Aşa cum era de aşteptat, 
majoritatea celor 612 răspunsuri 
primite în perioada mai-octombrie 
2008 (în fapt 5 răspunsuri au sosit 
în noiembrie şi decembrie) provin 
de la absolvenţi de studii 
superioare sau studenţi. Am reţinut 
doar 589 de chestionare, cu restul 
având dificultăţi date de 
completarea online şi conversia 
dintr-un software în altul. Ele nu 
constituie un eşantion 
reprezentativ, dar sunt suficiente 
pentru a oferi informaţii în ce 
priveşte valorile sociale ale unor 
grupuri de migranţi. Acesta este 
motivul pentru care analizele pe 
care le realizăm se referă la astfel 
de subgrupuri care iau în 
considerare vârsta sau educaţia 
respondenţilor. 
Fundaţia Soros, ASG şi diferite 
asociaţii ale migranţilor au sprijinit 
proiectul. 

 
Comparaţiile pe care le prezentăm în continuare reprezintă simple tendinţe aşa cum 
reies din analiza datelor. Ele constituie concluzii consistente cu ipotezele formulate 
pe baza teoriilor explicative existente în sociologie. Datele suferă însă în precizie 
datorită faptului că eşantioanul de migranţi de care dispunem este nereprezentativ. 
Între persoanele plecate din ţară, ce au răspuns la chestionar, şi românii din ţară există 
diferenţe notabile (semnificative) în ceea ce priveşte toleranţa faţă de persoane de 
rasă diferită şi faţă de imigranti/muncitori străini. Astfel în eşantionul de migranţi 
doar 3% faţă de aproximativ 20% (eşantionul naţional, minim studii secundare) 
declară că nu şi-ar dori vecini persoane de rasă diferită şi imigranti/muncitori străini. 
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Nota: "Non raspunsurile" si raspunsurile "Nu stiu" au fost eliminate din analize
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Diferenţe apar şi în modul de distribuţie a r
de a fi român. Astfel ponderea migranţiilor români care sunt mândri că sunt cetăţeni 
români este mai mică decât în cazul celor rămaşi în ţară (68% faţă de 86%). 

Cât de mândru vă simţiţi că sunteţi cetăţean al României? 
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Notă: 

Responsabil de număr:  
Horaţiu Rusu,  

Catedra de Sociologie, ULBS 
horatiu.rusu@ulbsibiu.ro  

Pentru a primi următoarele numere ale 
newsletterului nostru, vă rugăm să 
trimiteţi un mesaj la va , 
conţinând în subiect cuvântul subscribe. 

lor i@iccv.rodeloc mindru nu prea mindru destul de mindru foarte mindru

"Non răspunsurile" şi răspunsurile "Nu ştiu" au fost eliminate din analize

Cifre cheie din numerele viitoare ale Newsletter-ului: 

• Jumătate dintre migranţii care au răspuns la chestionar se identifică în continuare în primul rând cu zona geografică de 
provenienţă (România, regiunea istorică, localitatea) în timp ce o treime se identifică cu zona în care locuiesc în prezent 
(localitate, regiune, ţară). Aproximativ 15% se identifică în primul rând cu Europa şi 10% cu lumea în general.  

• 18% dintre românii din străinătate care au răspuns la chestionar nu ar dori vecini homosexuali 
• 34% dintre românii din străinătate care au răspuns la chestionar consideră ca printre lucrurile importante pe care copiii 

trebuie să le înveţe acasă se numără credinţa religioasă, 30% altruismul şi, numai 3% obedienţa. 

Acest Newsletter este susţinut prin grantul CNCSIS ID56/2007.  http://www.iccv.ro/valori/  

http://www.iccv.ro/valori/
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