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Metodologie 

 

 Barometrul ”INSCOP– Adevărul despre România” a fost realizat de INSCOP Research la comanda 

Adevărul 

 Sondajul a fost realizat în perioada 09-14 iulie 2015 

 Volumul eșantionului a fost de 1075 persoane și este reprezentativ pentru populația României de 18 

ani și peste 18 ani 

 Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3%, la un grad de încredere de 95% 

 Tipul eșantionului: multi-stratificat, probabilistic  

 Metoda folosită a fost cea a sondajului de opinie pe baza unui chestionar aplicat de operatorii de 

interviu la domiciliul respondenţilor 

 Chestionarele au fost aplicate în 39 de județe și Municipiul București, într-un total de 76 de localități 

(orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate) 

 Eșantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Recesământului populației din 2011 
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78.3% 

33.2% 

6.9% 

45.3% 

14.8% 

21.5% 

Guvernul trebuie să colaboreze strâns cu 
Președintele pe orice subiect de interes public 

Guvernul actual ar trebui înlocuit de un
Guvern condus de PNL

% din totalul populației 

acord dezacord NS/NR
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Vă voi citi câteva propoziții reprezentând propuneri ale partidelor politice sau teme de interes la 

nivelul societății. Vă rog să vă exprimați acordul sau dezacordul față de fiecare dintre ele: 
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Vă voi citi mai multe propoziții alternative. Vă rog să alegeți varianta care 

corespunde cel mai bine părerii dvs. 

44.8% 

35.2% 

20.0% 

58.5% 

29.6% 

11.9% 

Guvernul trebuie sa-și 
încheie mandatul în termen, 

la sfârșitul anului 2016 

Guvernul trebuie înlocuit cât
mai repede, înainte de

încheierea mandatului la
termen

NS/NR

% din totalul populatiei 

IULIE 2015 APRILIE 2015
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Decizia UNPR de a susține proiectele 
președintelui Klaus Iohannis pe teme de 

siguranță națională   

Solicitarea președintelui Klaus Iohannis adresată 
premierului Victor Ponta de a demisiona din 

funcție 

Desemnarea lui George Maior în calitate de
ambasador al României în Statele Unite ale

Americii (SUA)

Decizia Guvernului condus de premierul
interimar Gabriel Oprea de a suplimenta

personalul DNA cu 50 de procurori

Desemnarea lui Gabriel Oprea în funcția de 
prim-ministru interimar pe perioada absenței din 

țară a premierului Victor Ponta  

Desemnarea lui Mihai Răzvan Ungureanu în 
calitate de director ale Serviciului de Informații 

Externe (SIE) 

Decizia PNL de a depune o noua moțiune de 
cenzură împotriva Guvernului Ponta în toamna 

acestui an 

51.6% 

41.0% 

40.5% 

38.7% 

35.2% 

34.5% 

32.5% 

26.6% 

20.7% 

29.7% 

27.6% 

38.1% 

30.6% 

22.3% 

6.0% 

25.8% 

5.5% 

14.1% 

10.5% 

16.3% 

28.5% 

15.8% 

12.5% 

24.2% 

19.6% 

16.2% 

18.6% 

16.7% 

% din totalul populației 

o parere buna nici buna, nici proasta o parere proasta NS/NR
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Ce părere aveți despre următoarele evenimente politice? 
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DA 
23.5% 

NU 
46.0% 

NS/NR 
30.5% 

% din totalul populației 
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Partidul Național Liberal a anunțat că în luna septembrie va depune o nouă moțiune de cenzură 

împotriva Guvernului. Credeți că PNL va reuși să dea jos Guvernul în urma moțiunii de 

cenzură?  
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30.3% 

36.0% 

53.3% 

50.2% 

16.4% 

13.8% 

În România ar trebui organizate alegeri
anticipate - IULIE 2015

În România ar trebui organizate alegeri
anticipate - APRILIE 2015

% din totalul populației 

acord dezacord NS/NR
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Vă voi citi câteva propoziții reprezentând propuneri ale partidelor politice sau teme de interes la 

nivelul societății. Vă rog să vă exprimați acordul sau dezacordul față de fiecare dintre ele:  
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Vă voi citi mai multe propoziții alternative. Vă rog să alegeți varianta care 

corespunde cel mai bine părerii dvs. 

41.4% 

37.3% 

21.3% 

Guvernul a facut mai degrabă lucruri bune pentru
România în ultimii 3 ani

Guvernul a făcut mai degrabă lucruri rele pentru
România în ultimii 3 ani

NS/NR

% din totalul populației 


