
Barometrul de Opinie Publică - Cult Research 

Sumar proiect 
Direcție: Consolidarea societății civile 
Aria de implementare: Național 
Data de început: Mai 2017 
Durata: 1 lună 
Suma finanțată de Fond: 7.000 RON 
Buget total proiect: 22.750 RON 
Responsabil proiect: Alexandru Zodieru 
Organizaţie: Cult Research - ONG 
 
Conținutul din acest document este cel transmis de aplicantul proiectului și este publicat             
cu acordul acestuia. 

Descrierea ideii inițiale 
Vrem să realizăm un studiu relevant statistic, telefonic, reprezentativ naţional (circa 1500 de             
chestionare) care să descopere mecanismele formării intenţiei de vot (programul, persoanele,           
vot negativ, presiuni persoane publice, influenţa media) şi ale hotărârii unei părţi majoritare a              
populaţiei de a nu participa la viaţa civică politică. În plus, sondajul va avea şi întrebările de                 
barometru social-politic. Toate rezultatele vor fi oferite open source. 
 
Se va efectua interviul telefonic cu 1500 de respondenţi. Solicităm doar costurile necesare plăţii              
operatorilor telefonici, existând infrastructura şi know-how-ul necesar pentru procesarea datelor. 
Sondajul se va oglindi într-un raport şi un set de infografice distribuite public + setul de date                 
făcut public open-source pentru analiza cercetătorilor independenţi. 
 
ISSPOL a realizat cu G4D şi Centras primul sondaj indepedent crowdfunded cu privire la              
mişcarea #rezist. 

Echipa de proiect 
10 persoane 



Activități proiect 
Perioada de implementare până la livrabil 2-3 săptămâni. Livrabil: raport de cercetare final -              
comunicare în presă. Important de repetat la 6 luni pentru a observa un trend al opiniei în                 
România.  

Grup ţintă 
Populaţia cu drept de vot (18 ani şi peste din RO) selectată dupa criteriile INS. 

Obiective proiect 
- selecţia temelor în cadrul comisiei de lucru 
- culegerea datelor (CATI) 
- analiza datelor 
- raport cercetare 
- comunicare 

Colaborări cu alte organizaţii 
Profesori Facultatea de Sociologie etc. 

Alte resurse necesare (voluntari) 
Comunicare, conferinţă presă.  

Buget total proiect 
>5000 EURO 

Detaliere cheltuieli 

Suma totală 
7000 RON 

Sume necesare lunar (pentru proiecte mai lungi de 2 luni) 
Nu este cazul 



Cheltuieli administrative (sediu, transport, logistică, utilități) 
Nu este cazul 

Cheltuieli de personal 
Operatori de interviu CATI 

Costuri cu materiale promoționale și birotică 
Nu este cazul 

Costuri dezvoltare IT 
Nu este cazul 

Alte costuri 
Nu este cazul 
 


