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Barometrul De Opinie Publică 
ADEVĂRUL despre ROMÂNIA 

Independenţa energetică 
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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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va reduce 
preturile 
40,6% 

nu va avea nici 
un efect asupra 

preturilor 
31,2% 

va creste 
preturile 
11,4% 

NS/NR 
16,8% 

% din totalul populației 
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În opinia dvs., indepedenţa energetică a României asigurată prin 

exploatarea intensivă resurselor naturale ale ţării?  
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va crea noi locuri 
de munca 

60,3% 

nu va crea noi 
locuri de munca 

22,0% 

NS/NR 
17,7% 

% din totalul populației 
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În opinia dvs., indepedenţa energetică a României asigurată prin 

exploatarea intensivă resurselor naturale ale ţării?  
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va avea efecte 
negative asupra 

mediului 
inconjurator 

44,6% 

nu va avea nici un 
efect asupra 

mediului 
inconjurator 

22,7% 

va avea efecte 
pozitive asupra 

mediului 
inconjurator 

9,8% 

NS/NR 
23,0% 

% din totalul populației 
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În opinia dvs., exploatarea resurselor naturale ale ţării pentru a asigura 

independenţa energetică a României?  
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Care dintre următoarele variante corespund cel mai bine punctului dvs. 

de vedere?  

Prefer ca România să fie 
independentă energetic, chiar dacă 
acest lucru înseamnă unele riscuri 

pentru mediul înconjurător 

Prefer ca România să nu fie 
independentă energetic dacă acest 
lucru înseamnă unele riscuri pentru 

mediu 

NS/NR 

43,0% 

36,5% 

20,5% 

% din totalul populației 
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Care dintre următoarele variante corespund cel mai bine punctului dvs. 

de vedere? ? 

Detaliere socio-demografică 

47,8% 

38,4% 

32,9% 

39,9% 

19,3% 

21,8% 

barbati 

femei 

% din totalul populației din fiecare categorie 

Prefer ca România să fie independentă energetic, chiar dacă acest lucru înseamnă unele riscuri pentru 
mediul 

Prefer ca România să nu fie independentă energetic dacă acest lucru înseamnă unele riscuri pentru 
mediu 

NS/NR 

Sex 
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Care dintre următoarele variante corespund cel mai bine punctului dvs. 

de vedere? 

Detaliere socio-demografică 

46,3% 

38,8% 

33,0% 

40,7% 

20,7% 

20,5% 

urban 

rural 

% din totalul populației din fiecare categorie 

Prefer ca România să fie independentă energetic, chiar dacă acest lucru înseamnă unele riscuri pentru 
mediul 

Prefer ca România să nu fie independentă energetic dacă acest lucru înseamnă unele riscuri pentru 
mediu 

NS/NR 

Mediu  

de rezidenţă 
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Va mulţumim pentru interesul arătat  
cercetărilor noastre! 


