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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 12  - 21 iulie 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 37 de județe și Municipiul București, într-un 

total de 74 de localități (orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate) 
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Dacă vă gândiţi la lucrurile pe care le ştiţi despre monarhie, pe cele mai 

multe le-aţi aflat?  

din scoala si din 
manualele scolare 

de la persoane din familie 

din lecturi personale 

din stirile care circula in 
presa scrisa, TV etc. 

din filme documentare 

NS/NR 

50,6% 

13,7% 

11,8% 

11,0% 

7,6% 

5,2% 

% din totalul populației 
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Din cunoştinţele dvs., atunci când a fost alungat din România?  

Regele Mihai nu a plecat cu bogatii din 
tara 

Regele Mihai a plecat cu bogatii din 
tara 

NS/NR 

41,0% 

25,0% 

34,0% 

% din totalul populației 
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În ziua de astăzi, nu sunt diferenţe mari în 
Europa între o republică şi o monarhie 

Monarhia are avantajul că regele nu 
depinde de partide şi poate arbitra viaţa 

politică 

Republica are avantajul că preşedintele 
este votat periodic şi nu există riscul să 

capete prea multă putere 

Un şef de stat ales de cetăţeni este mai 
bun decât un şef de stat monarh care 

deţine poziţia prin moştenire  

38,1% 

43,5% 

51,7% 

45,4% 

35,8% 

32,5% 

26,6% 

30,0% 

26,1% 

24,0% 

21,7% 

24,6% 

% din totalul populației 

acord dezacord NS/NR 
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Vă rugăm să vă exprimaţi acordul sau dezacordul în legătură cu 

următoarele afirmaţii:  
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foarte buna 
12,5% 

buna 
28,5% 

nici buna, 
nici proasta 

43,5% 

proasta 
5,0% 

foarte 
proasta 
1,4% 

NS/NR 
9,1% 

% din totalul populației 
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Dvs. ce părere aveți despre  

Casa Regală a României?  

foarte buna 
14,0% 

buna 
31,0% nici buna, 

nici proasta 
40,0% 

proasta 
5,0% 

foarte 
proasta 
1,5% 

NS/NR 
8,6% 

% din totalul populației 

Dvs. ce părere aveți despre Regele Mihai?  
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impotriva 
monarhiei si 

pentru 
mentinerea 
republicii 
41,0% 

in favoarea 
monarhiei 

27,2% 

NS/NR 
31,8% 

% din totalul populației 
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Dacă s-ar pune problema ca România să devină monarhie, dvs cum aţi vota la un 

eventual referendum? 



www.inscop.ro 

8 

Dacă România ar deveni Monarhie, cine credeţi că ar trebui să urce pe 

tron? 

Regele Mihai 

Principesa Margareta, fiica Regelui 
Mihai 

Altcineva 

NS/NR 

29,9% 

19,0% 

3,0% 

48,1% 

% din totalul populației 
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Va mulţumim pentru interesul arătat  
cercetărilor noastre! 


