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Martie - Aprilie 2013 

Barometrul De Opinie Publică 

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 19-27 martie 2013 

 Volumul eșantionului a fost de 1082 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) 

 



Multa, foarte multa; 
69,1% 

Putina, foarte putina; 
30,9% 

% răspunsuri valide – s-au eliminat variantele de răspuns: nu cunosc, nu ştiu, nu răspund 
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Câtă încredere aveţi în Biserică?  
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Dvs. cât de des mergeţi la biserică?  

in fiecare saptamana 

o data pe luna 

o data la 3-4 luni 

numai la sarbatorile mari religioase 

numai la evenimente 

nu merg la biserica 

NS/NR 

22,5% 

26,0% 

17,6% 

18,5% 

9,4% 

4,2% 

1,9% 

% din totalul populației 



Da; 86,7% 

Nu; 10,1% 

NS/NR; 3,2% 

% din totalul populației 
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Dvs. sunteţi de acord cu predarea religiei în şcoli?  
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În ce clase credeţi că ar trebui să fie predată religia în şcoli? 

ciclul primar 

ciclul gimnazial 

ciclul liceal 

85,4% 

58,4% 

28,4% 

% din totalul persoanelor care sunt de acord cu predarea religiei in scoli (86,7%) 
- mai multe variante de raspuns - 
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Dvs. ce credeţi că ar trebui să se predea la orele de religie din şcoală?  

religia ortodoxa 

sa se vorbeasca despre toate 
religiile 

istoria religiilor 

altceva 

NS/NR 

55,7% 

42,9% 

21,9% 

1,3% 

0,9% 

% din totalul persoanelor care sunt de acord cu predarea religiei in scoli (86,7%) 
- mai multe variante de raspuns- 


