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Privire de ansamblu asupra activităţilor din 2012
Activităţile derulate în anul 2012 sunt sintetizate în Tabelul 1. A fost o perioadă extrem de intensă, în care
am definitivat elaborarea fundamentelor conceptuale ale proiectului (pachetul de lucru 2), fundamentat pe
o analiză a tentă a ceea ce s-a scris în câteva domenii majore de analiză (WP1): sociologia valorilor şi a
schimbării sociale, teoriile asimilării, analizele asupra încrederii sociale, literatura despre capital social,
teoriile din sfera indicatorilor subiectivi ai calităţii vieţii, literatura legată de participare politică, literatura
despre egalitatea de gen şi valorile asociate, literatura despre atitudinile faţă de migranţi. În paralel am
dezvoltat versiunea finală a chestionarului WVS 2012 Romania (WP3), definitivat prin integrarea
concluziilor WP2. Datele au fost colectate în perioada octombrie-noiembrie, baza de date urmând a fi
disponibilă pentru analiză în ianuarie 2013. Tot în cadrul WP3, pornind de la WP1 şi WP2, am decis să
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extindem dimensiunea eşantioanelor analizate prin integrarea pachetelor relevante de itemi în o altă
cercetare, având un design panel. Şi aceste baze de date vor fi disponibile în ianuarie, creând premisele
pentru analizele planificate în 2013. Între timp au fost identificate surse de date macrosociale (WP4), deja
utilizate în analize preliminare (WP5), ce au condus deja la diseminare prin publicare (WP6) şi prezentări în
conferinţe (WP7). Ultimele două pachete au avut puţine produse livrate în anul 2012, ele fiind planificate
dintr-un bun început să se deruleze în principal în 2013-2014, după finalizarea bazelor de date colectate.
Oricum însă, cele câteva articole publicate (două dintre ele în reviste ISI cu factor de impact destul de
ridicat) şi cele finalizate şi trimise către evaluare reprezintă mai mult decât planificarea iniţială.
Tabelul 1. Pachete de lucru derulate în 2012

Working packages
WP1 Literature review

WP2

Setting up the conceptual
framework

Stadiu (pe scurt)
Analiza literaturii a constituit principala activitate ştiinţifică în
2011 şi a fost continuată în 2012.
Outputuri:
•
•

WP3 Data Collecting WVS 2010-2012

WP4

Setting up the comparative
database of aggregate indicators

un text comun de fundamentare conceptuală şi metodologică,
circulând în interiorul echipei. El furnizează o viziune
integratoare pentru activităţile proiectului.
Decizia în privinţa a două direcţii esenţiale de analiză (vezi
text).

Activităţi: finalizarea chestionarului, a formelor de contact şi a
chestionarelor pentru operatorii de teren, eşantionare,
colectare de date, controlul colectării, curăţare şi validarea
bazei de date (ultimele două sunt în curs de finalizare în
momentul scrierii acestui raport).
Am realizat de asemenea colectare suplimentară de date,
permiţând atingerea mai bună a obiectivelor proiectului. (vezi
text)
Activităţi: identificarea surselor de date, constituirea de baze de
referinţe.

WP5 Data analysis

Analize punctuale. Două articole finalizate. Cinci articole în
lucru.

WP6 Dissemination

Două articole publicate. Două articole propuse pentru
publicare. Participări în conferinţe. (vezi text)

WP7 Conferences and seminars

Participare în conferinţe, şcoli de vară (cu finanţare din proiect)
şi stagii în străinătate (cu finanţare din surse alternative).

Detalii privind componenta ştiinţifică a activităţilor de natură
administrativă
Echipa proiectului
Echipa proiectului este cea de la finalului 2012, incluzând membrii specificaţi în aplicaţie, cei doi doctoranzi
selecţionaţi în 2011 şi cei doi membri voluntari proveniţi de la centre de cercetare din afara României.
Suplimentar, spre finalul anului 2012, s-a adăugat echipei, tot ca membru voluntar şi Paula Tufiş
(Universitatea Bucureşti, Departamentul de Sociologie).
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Elemente organizatorice
Comunicarea în cadrul proiectului se realizează în principal prin intermediul Internetului: schimbul de
mesaje este dublat de conferinţele periodice pe care le derulăm pe Skype (reamintim faptul că echipa este
formată din membrii care se află în 5 oraşe din 3 ţări), dar şi de întâlniri face-to-face. Specificul activităţii
permite acest tip de organizare, până în prezent aceasta conducând la rezultate satisfăcătoare. Echipe mai
mici au lucrat pe proiecte punctuale, dezvoltând proiecte în comun, listate în secţiunile care urmează. O
întâlnire cu majoritatea membrilor a avut loc în iunie, urmată, în octombrie de un workshop de 3 zile, în
care au fost prezenţi toţi membri.

Activităţi şi rezultate în cadrul pachetelor de lucru
WP1. Literature review & WP2. Setting up the conceptual framework
Din punct de vedere ştiinţific principala realizare a fost definitivarea conceptuală a proiectului, incluzând
decizia de a urma două căi de analiză a schimbării sociale sub impactului migraţiei internaţionale. Prima
este schimbarea valorilor şi comportamentelor migranţilor în sine, accentul căzând pe analiza impactului
culturii de origine şi a culturii din societatea de destinaţie, la momente de timp diferite după ce migraţia a
avut loc.
Tabelul 2. Subdomenii specifice de analiză şi alocarea pe membri ai echipei

A doua direcţie este legată de observarea remitanţelor sociale, mai precis a măsurii în care contactul prin
prieteni migranţi sau contact direct cu alte ţări face ca non-migranţii să îşi schimbe valorile. Pentru prima
direcţie utilizăm modele cross-classified (CCMLM) rulate pe baze de date comparative, precum EVS şi WVS.
Pentru a doua direcţie folosim multiple-group-membership-multilevel-modelling (MGMMLM), pe baze de
date special proiectate în acest sens de către echipa noastră. Am inclus prin urmare în valul 2012 al WVS
Romania un pachet de itemi ce măsoară contactul cu alte culturi în cazul românilor care nu au emigrat. Am
inclus pachete similare de itemi, precum şi alţi itemi comuni cu EVS în o altă cercetare derulată de UBB Cluj,
triplând astfel eşantioanele pe care le putem analiza pentru a testa ipotezele emise. Un text de
fundamentare de aproximativ 40 de pagini este disponibil pentru uzul intern al echipei.
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Subdomeniile specifice în care am început sau urmează a începe analiza sunt specificate în Tabelul 2.

WP3. Data Collecting WVS 2010-2012
Întreaga activitate de colectare de date se aproprie de final, urmând a se încheia în decembrie 2012. Valul
2012 al WVS 2012 a fost colectat cu sprijinul Metromedia Transilvania, firma care a câştigat contractul de
colectare de date în urma utilizării procedurilor de atribuire specifice. Controlul de teren a fost realizat de
AB Research.
Am ajuns la un acord cu echipa UBB coordonată de Mircea Comşa pentru a insera în chestionarele acesteia
modulul privind contactul cu alte culturi, precum şi alte câteva pachete relevante comune cu WVS, alături
de un pachet de itemi ce măsoară mental well-being (util în evaluarea schimbărilor legate de life
satisfaction). Cercetarea respectivă este realizata pe eşantioane panel, bazele de date urmând a fi
disponibile în cursul lui ianuarie 2013.

WP5. Data analysis & WP6. Dissemination
În economia proiectului, 2012 a fost dedicat mai degrabă definitivării conceptuale a proiectului şi colectării
de date, analizele urmând a fi realizate în principal în 2013 şi 2014. Cu toate acestea, analize preliminare au
fost deja realizate, fiind concretizate în articolele finalizate sau în lucru listate în continuare.

Analize finalizate şi concretizate în articole
Articole în jurnale ISI:

Bogdan Voicu, Monica Şerban. 2012. Immigrant participation in voluntary associations across Europe,
Journal of Ethnic and Migration Studies 38(10): 1569-1587. [JCR impact factor (5 years): 1.424]
Mălina Voicu, Ioana Alexandra Rusu. 2012. Immigrants’ membership in civic associations: why are
some immigrants more active than others?. International Sociology, 27(6): 788 – 806. [2011 Impact
Factor: 0.480]

Cărţi

Claudiu Tufiş. 2012. Learning Democracy and Market Economy in Post-Communist Romania, Iași:
Institutul European Press.

Articole în alte jurnale peer-reviewed:

Bogdan Voicu. Measuring Child-Rearing Values in the EVS and WVS. A Research Note, accepted by
Social Change Review

Articole în evaluare în jurnale peer-reviewed:

Andreea Constantin. Gender beliefs measurements. How a slightly different wording of the same
question changes the story, under evaluation by Social Change Review
Bogdan Voicu. Cross-country comparisons of student achievement: the role of social values, under
evaluation by Sociological Research Online.
Bogdan Voicu. Immigrants and social trust: Mind the cultural gap? Under evaluation by Zeitschrift fur
Sociologie.
Bogdan Voicu. Participative immigrants or participative cultures? The importance of cultural heritage
in determining involvement in associations, under evaluation by Voluntas: International Journal of
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Voluntary and Nonprofit.
Bogdan Voicu, Monica Şerban, Alexandra Deliu, Elena Tudor. Acquiescence effects in measuring
attitudes towards immigrants: The case of Romania. under evaluation by Calitatea Vieţii

Analize încă nefinalizare
Articole în curs de definitivare

Horaţiu Rusu. A scale of social solidarity (titlu preliminar), de trimis la Social Change Review
Mălina Voicu, Bogdan Voicu. Political participation and gender beliefs: An analysis of 44 countries, de
propus la Sex Roles. A Journal of Research [2011 Impact factor: 1,471], sau la Gender and Society
[2011 Impact factor: 2,414].

Marian Vasile. A candy is sweeter in poor countries. Life satisfaction and social comparison, a
multilevel analysis, de propus la Journal of Happiness Studies [2011 Impact factor: 1,875]
Mircea Comşa. Effects of out-migration on voter turnout in CEE
Mălina Voicu, Andreea Constantin. Measurements of attitudes towards gender roles in cross-cultural
surveys.
Horaţiu Rusu, Andrei Gheorghiţă. Confines of euroscepticism: putting solidarity in.
Articole în lucru

Titlurile textelor din această secţiune sunt provizorii. Lucrul la articolele în cauză este in stagii difeite,
însă spaţiul limitat impus de acest raport nu permite detalieri.
Bogdan Voicu, Monica Şerban, Elena Tudor, Alexandra Deliu. Acquiescence effects in measuring
attitudes towards migration. A multilevel approach. de propus la International Journal of Public
Opinion Research.
Mircea Comşa, Bogdan Voicu. Immigrant political participation: between cultural heritage and local
environment
Bogdan Voicu, Mircea Comşa, Marian Vasile. What enhances voting behaviours: life satisfaction or
mental wellbeing?
Bogdan Voicu, Mircea Comşa. Contagion effects in voting behavior: the case of Romanians residents
connected to people living in other cultures.
Bogdan Voicu, Marian Vasile. Does Life Satisfaction Travels when People Immigrate?
Bogdan Voicu, Marian Vasile. Contagion Effects and Life Satisfaction. A Multiple-Group-Membership
approach of globalization.
Bogdan Voicu, Claudiu Tufiş. Contextual effects on confidence in institutions. The case of immigrants.

WP7. Conferences and seminars
Un workshop de 3 zile a fost organizat, cu participarea membrilor echipei şi a câtorva invitaţi. Au fost
participări cu lucrări la numeroase conferinţe internaţionale şi naţionale. Detaliile nu pot fi oferite în cele 5
pagini impuse ca limită pentru acest raport.
Director proiect,
Bogdan Voicu
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