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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 Recensământului populației din 2011
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După atacurile teroriste din Paris, care credeți că ar trebui să fie atitudinea Europei 

față de refugiaţii/imigranții din Orientul Mijlociu?

Sa NU mai primeasca
refugiati/imigranti

Sa primeasca in continuare
refugiati/imigranti

NS/NR

75.6%

16.0%

8.4%

% din totalul populatiei 
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De ce credeţi dvs. că refugiaţii/ imigranţii, care s-au adunat la graniţele UE, au 

plecat din ţările lor de origine?

Din cauza razboiului din
Orientul Mijlociu

Sunt grupuri organizate cu
scopul de a destabiliza Europa

Din cauza saraciei din tarile de
origine

Pur si simplu ar prefera sa
traiasca in Uniunea Europeana

NS/NR

35.0%

33.1%

19.1%

5.4%

7.5%

41.7%

23.4%

23.3%

5.9%

5.7%

% din totalul populatiei 

nov.15 sep.15
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La nivelul Uniunii Europene s-a pus problema împărţirii refugiaţilor/ imigranților 

între statele membre. Dvs. credeţi că ....?

Romania nu ar trebui sa
primeasca refugiati

Romania ar trebui sa
primeasca refugiati

NS/NR

75.8%

19.2%

5.1%

56.2%

35.5%

8.3%

% din totalul populatiei 

nov.15 sep.15
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Dvs. sunteți de acord ca refugiații/ imigranții să se stabilească în România? 

nu sunt de acord

sunt de acord

NS/NR

80.2%

16.1%

3.7%

65.3%

26.5%

8.2%

% din totalul populatiei

nov.15 sep.15
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Dvs. sunteți de acord ca refugiații/ imigranții să se stabilească în localitatea dvs.? 

nu sunt de acord

sunt de acord

NS/NR

81.9%

14.2%

3.9%

67.1%

24.4%

8.5%

% din totalul populatiei

nov.15 sep.15


