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ADEVĂRUL despre ROMÂNIA
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Metodologie

 Sondajul ”Barometrul de opinie publică – 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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Partidul Național Liberal (PNL)

Partidul Social Democrat (PSD)

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România - UDMR

Partidul Mişcarea Populară – PMP

ALDE - partidul rezultat din fuziunea dintre Partidul Liberal
Reformator (PLR) si a Partidului Conservator (PC)

Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR)

M10 (partid înființat de Monica Macovei)

Partidul Social Românesc – PSRO (partid inființat de Mircea 
Geoană)

Partidul România Mare - PRM

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat – PNŢCD

Alt partid

40.1%

36.3%

5.2%

4.4%

4.0%

2.6%

2.4%

2.1%

1.1%

1.0%

0.8%

% din totalul VOTURILOR
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Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri Parlamentare cu candidații cărui partid sau alianță ați vota?

Nu m-am hotarat

Nu merg la vot

NS/NR

27.6%

10.5%

6.0%

% din totalul populației
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noiembrie 2015septembrie 2015iulie 2015aprilie 2015februarie 2015decembrie 2014

PNL 40.1%42.0%44.5%44.7%44.2%41.7%

PSD 36.3%35.0%37.1%39.1%37.4%38.8%

UNPR 2.6%5.1%

UDMR 5.2%5.0%5.1%5.2%5.0%5.1%

ALDE 4.0%2.6%3.0%2.2%3.3%3.3%

PMP 4.4%2.5%2.4%2.8%4.0%5.6%

PSRO 2.1%2.0%

M10 2.4%2.0%2.3%

40.1%
42.0%

44.5%44.7%44.2%

41.7%

36.3%
35.0%

37.1%
39.1%

37.4%
38.8%

2.6%

5.1%
5.2%

5.0%

5.1%

5.2%5.0%
5.1%

4.0%
2.6%

3.0%

2.2%3.3%
3.3%

4.4%

2.5%

2.4%2.8%4.0%

5.6%

2.1%2.0%

2.4%2.0%

2.3%

% din totalul VOTURILOR

Notă – în decembrie 2014 , februarie 2015, aprilie 2015, iulie 2015 – UNPR a fost măsurat împreună cu PSD
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Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri Parlamentare cu candidații cărui partid sau alianță ați vota?
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Partidul Național Liberal 
(PNL)

Partidul Social Democrat
(PSD)

41.6%

34.0%

38.1%

39.2%

% din totalul VOTURILOR din fiecare categorie socio-demografică
- diferența până la 100% este dată restul partidelor -

Bărbați Femei
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Vot alegeri Parlamentare – PNL, PSD

Analiză socio-demografică - Gen
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Partidul Național Liberal 
(PNL)

Partidul Social Democrat
(PSD)

50.7%

26.3%

43.5%

29.8%

37.3%

36.7%

27.1%

55.6%

% din totalul VOTURILOR din fiecare categorie socio-demografică
- diferența până la 100% este dată de restul partidelor -

18-34 ani 35-49 ani 50-64 ani 65 si peste 65 ani
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Vot alegeri Parlamentare – PNL, PSD

Analiză socio-demografică - Vârstă
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Partidul Național Liberal 
(PNL)

Partidul Social Democrat
(PSD)

34.8%

50.4%

43.2%

34.4%

35.7%

29.5%

% din totalul VOTURILOR din fiecare categorie socio-demografică
- diferența până la 100% este date de restul partidelor -

primare medii superioare
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Vot alegeri Parlamentare – PNL, PSD

Analiză socio-demografică – Studii
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Partidul Național Liberal 
(PNL)

Partidul Social Democrat
(PSD)

43.6%

31.2%

35.8%

42.6%

% din totalul VOTURILOR din fiecare categorie socio-demografică
- diferența până la 100% este date de restul partidelor -

Urban Rural
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Vot alegeri Parlamentare – PNL, PSD

Analiză socio-demografică – Mediu de rezidență
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Partidul Național Liberal 
(PNL)

Partidul Social Democrat
(PSD)

37.4%

46.6%

41.5%

38.9%

45.3%

24.0%

37.0%

28.3%

% din totalul VOTURILOR din fiecare categorie socio-demografică
- diferența până la 100% este date de restul partidelor -

Moldova, Bucovina Muntenia, Oltenia, Dobrogea

Banat, Crisana, Maramures Transilvania
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Vot alegeri Parlamentare – PNL, PSD

Analiză socio-demografică – Regiunea Istorică
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Este nevoie de partide noi în 
România, dar au șanse reduse 

să supraviețuiască

Toate partidele existente acum 
în România ar trebui să 

dispară și să fie inlocuite cu 
unele noi

Nu este nevoie de partide noi
în România pentru că toate
partidele apărute în ultima

vreme au dezamăgit

47.2%

41.6%

35.3%

32.2%

39.7%

40.7%

20.5%

18.7%

23.9%

% din totalul populației

acord dezacord NS/NR
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Vă voi citi câteva propoziții despre ideea înființării de partide noi în România. Vă rog să vă exprimați acordul sau dezacordul față 

de fiecare dintre ele: 
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Ați fi dispus/ă ca la viitoarele alegeri să acordați votul dvs. unui partid nou înființat, indiferent de către cine?

DA, as vota un partid nou
infiintat

NU as vota un partid nou
infiintat

Nu sunt hotarat

NS/NR

36.2%

33.7%

21.4%

8.7%

% din totalul populatiei
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Ați fi mai degrabă dispus/ă ca la viitoarele alegeri să acordați votul dvs. unui partid nou înființat, dacă ar promova persoane 

care nu au mai fost până acum afiliate politic? 

DA, as vota un asemenea
partid

NU as vota un asemenea
partid

Nu sunt hotarat

NS/NR

28.7%

7.9%

44.4%

19.0%

% din populatia care nu este hotărâtă sau nu răspunde în cazul votului pentru un partid nou 
înființat, indiferent de componență (30,1% din total populație)


