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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 20-28 aprilie 2013 

 Volumul eșantionului a fost de 1050 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) 

 



buna; 
36,5% 

nici buna, 
nici 

proasta; 
45,9% 

proasta; 
14,5% 

NS/NR; 
3,1% 

% din totalul populației 
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Dacă ar fi să vă evaluați, ați spune că aveți o stare de sănătate ...  



foarte 
multumit 

3,9% 

multumit 
34,6% 

nemultumit 
44,3% 

foarte 
nemultumit 

15,0% 

NS/NR 
2,2% 

% din totalul populației 
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În ce măsură sunteți mulțumit/nemulțumit de sistemul de sănătate din 

România? 



Da; 63,0% 

Nu; 32,0% 

NS/NR; 
5,0% 

% din totalul populației 
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Ați dat vreodată bani sau cadouri personalului medical (medici, asistente) care v-a 

tratat pe dumneavoastră sau un apropiat al dumneavoastră?  



din proprie 
initiativa; 
66,6% 

mi s-a 
solicitat de 

catre 
personalul 
medical; 
31,4% 

NS/NR; 
2,0% 

% din populația care a dat cadouri sau bani 
personalului medical (63% din total) 
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Ați dat bani sau cadouri din proprie inițiativă sau vi s-au solicitat de către 

personalul medical?  
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Vă voi citi mai multe situații alternative. Vă rog să alegeți varianta care 

corespunde cel mai bine opțiunilor dumneavoastră 

Situație 1 % 

situație 

1 

% 

situație 
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Situație 2 

Medicii din România sunt bine plătiți  26,5% 73,5% Medicii din România sunt prost plătiți  

Medicii din România sunt bine pregătiți 64% 36% Medicii din România sunt slab pregătiți 

Condițiile din spitalele românești sunt bune 13,1% 86,9% Condițiile din spitalele românești sunt proaste 

Am întâlnit medici care își fac datoria cu seriozitate 77,1% 22,9% Nu am întâlnit medici care sa își facă datoria cu 

seriozitate 

Spitalele nu au dotări și medicamente suficiente din 

cauză că se fură  
45,8% 54,2% Spitalele nu au dotări și medicamente suficiente 

din cauză că nu sunt bani 

Statul trebuie să asigure medicamente compensate  87,7% 12,3% Statul nu este obligat să asigure medicamente 

compensate  

Sistemul de sănătate este printre cele mai grav 

afectate de corupție 
49,4% 50,6% Corupția din sistemul de sănătate nu este nici 

mai mare, nici mai mică decât în alte sisteme 

publice 

Dacă vreau tratament de calitate, trebuie să dau 

bani la medic 
57,6% 42,4% Pot să primesc tratament de calitate chiar dacă 

nu dau bani la medic 
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Care este, în opinia dumneavoastră, principala cauză care îi determină pe 

medicii din România să plece în străinătate?  

Salariile mici din sistemul de sanatate 

Lipsa conditiilor din spitalele 
romanesti 

Dorinta de a munci in alta tara 

Dificultatea de a avansa in cariera in 
Romania 

Alta cauza 

NS/NR 

58,7% 

19,1% 

10,4% 

5,7% 

1,6% 

4,4% 

% din totalul populației 


