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Mai-Iunie 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 28 mai - 3 iunie 2013 

 Volumul eșantionului a fost de 1055 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 respondenților 

 Chestionarele au fost aplicate în 37 de județe și Municipiul București, într-un 
total de 74 de localități (orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate) 

 

 



VOT USL SI PERCEPTII ASUPRA  
CONFLICTELOR DIN USL 



Uniunea Social Liberală - USL 

Partidul Democrat Liberal - PDL 

Partidul Poporului Dan Diaconescu - PPDD  

Alianța Dreptate și Adevăr (Forţa Civică – PFC și Partidul Național 

Țărănesc Creștin și Democrat – PNȚCD) 

Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania - UDMR 

Partidul România Mare - PRM 

Alt partid 

Noua Republică -PNR 
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15,6% 

8,1% 
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5,2% 

3,9% 

1,1% 

1,8% 

59,7% 

15,2% 
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5,6% 
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3,8% 

1,4% 

1,1% 

60,1% 

14,1% 

9,0% 

5,4% 

5,4% 

4,0% 

1,4% 

0,5% 

% din totalul VOTURILOR, fara variantele de raspuns “Nu m-am hotarat”, “Nu merg la vot”, “Nu ştiu/Nu răspund” 

mai 2013 aprilie 2013 martie 2013 
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Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri Parlamentare cu candidații cărui 

partid sau alianță ați vota? 

Nu m-am hotărât: 18% 

Nu merg la vot: 17,3% 

Nu ştiu/Nu răspund: 6,3% 



Da 
66,9% 

Nu 
33,1% 

% din totalul populației  
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Aţi auzit de conflictele din interiorul Uniunii Social Liberale?  
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În opinia dvs., Uniunea Social Liberală:  

nu se va rupe 

se va rupe inainte de 
alegerile prezidentiale 

din 2014 

se va rupe imediat 
dupa alegerile 

prezidentiale din 2014 

se va rupe la alegerile 
parlamentare din 

2016 

NS/NR 

26,0% 

21,0% 

12,4% 

4,2% 

36,4% 

% din totalul populației 

nu se va rupe inainte de 
alegerile prezidentiale din 

2014 (cumularea optiunilor: 
se va rupe imediat dupa 
alegerile prezidentiale, la 
alegerile parlamentare din 
2016 sau nu se va rupe) 

se va rupe inainte de 
alegerile prezidentiale din 

2014 

NS/NR 

42,6% 

21,0% 

36,4% 

% din totalul populației 

Cifre rezultate 

din cumularea 

optiunilor  

Raspunsuri  cumulate in functie de 

reperul “alegeri prezidentiale 2014” 

37,6% 
Se va rupe …      

la un moment dat 



PSD 
60,7% 

PNL 
19,0% 

niciunul 
12,7% 

NS/NR 
7,6% 

% din populația care crede ca USL se va rupe (37,6% din 
total) 
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În cazul în care Uniunea Social Liberală se va rupe, care partid credeţi că 

va rămâne la guvernare? 


