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Noiembrie - Decembrie 2015

Barometrul
ADEVĂRUL despre ROMÂNIA
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Metodologie

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

comanda Adevărul

 Sondajul a fost realizat în perioada 26 noiembrie -2 decembrie 2015

 Volumul eșantionului a fost de 1071 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 40 de județe și Municipiul București, într-un total de 89 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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Dvs. aţi auzit despre atacurile teroriste de la Paris, din 13 noiembrie 2015?
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Dvs. de ce credeți că teroriștii ISIS au atacat Parisul și Europa? Pentru că ...?

Din răzbunare pentru atacurile asupra Siriei
(Statului Islamic)

Vor să impună legea islamică
(fundamentalismul islamic) în Europa

Din cauza persecutării /discriminării, în
Europa, a persoanelor cu religie islamică

Din cauze vechi, istorice (statele din vestul
Europei au avut de-a lungul timpului colonii în

nordul Africii şi Orientul Mijlociu)

Altă cauză

NS/NR

40.3%

27.6%

11.1%

9.4%

2.1%

9.6%

% din totalul populatiei
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După atacurile teroriste din Paris, ce credeți că ar trebui să facă statele Europene, 

inclusiv România?

Să se comporte la fel ca și până acum

Să trimită trupe terestre în Siria și Irak 
pentru a elimina ISIS

Să sprijine statele arabe din regiune
care vor să se implice activ în

combaterea ISIS

NS/NR

32.2%

24.6%

24.3%

18.9%

% din totalul populatiei 
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În ce măsură credeți că România ar putea deveni o țintă pentru atacurile teroriste 

ale Statului Islamic?

In foarte mare masura

In mare masura

Nici mare, nici mica masura

In mica masura

In foarte mica masura

NS/NR

9.6%

22.2%

24.7%

23.1%

13.6%

6.9%

% din totalul populatiei 


