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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 10 - 17 septembrie 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
95%

3%, la un grad de încredere de

 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 38 de județe și Municipiul București, într-un
total de 70 de localități (orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate).
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CÂINII FĂRĂ STĂPÂN

În opinia dvs., câinii fără stăpân reprezită o problemă serioasă în
România?
% din totalul populației
NS/NR
5,0%
Nu
11,1%

Da
83,8%
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În opinia dvs, care este soluţia pentru rezolvarea problemei câinilor fără
stăpân (maidanezi)?
% din totalul populației din mediul URBAN

% din totalul populației
sa fie sterilizati si
tinuti in adaposturi

34,7%

sa fie dati spre
adoptie si daca nu
sa fie eutanasiati

31,8%

sa fie sterilizati si
tinuti in adaposturi

36,5%

sa fie dati spre
adoptie si daca nu sa
fie eutanasiati

35,3%

sa fie eutanasiati
direct
sa fie sterilizati si
lasati pe drumuri,
strazi
sa fie lasati asa cum
sunt acum
alta solutie

sa fie eutanasiati
direct

sa fie lasati asa
cum sunt acum

alta solutie

2,3%
0,7%

2,2%

91,5% doresc soluţii prin care să
nu mai fie câini fără stăpân pe străzi

0,6%

3,0%

% din totalul populației din mediul RURAL

2,8%

5% susţin să fie lăsaţi pe străzi,
sterilizaţi sau nu

NS/NR

1,9%

25,0%
NS/NR

sa fie sterilizati si
lasati pe drumuri,
strazi

20,4%

sa fie sterilizati si
tinuti in adaposturi
sa fie dati spre
adoptie si daca nu…

sa fie sterilizati si
lasati pe drumuri, …

alta solutie

NS/NR
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27,7%

sa fie eutanasiati
direct

sa fie lasati asa cum
sunt acum

3,0%

32,5%

30,6%
3,8%
2,1%
0,4%
2,9%

Care este în opinia dvs., cauza principală a înmulţirii câinilor fără stăpân
(maidanezi) de pe străzi?
% din totalul populației
lipsa unei legi clare pentru combaterea
prezentei cainilor fara stapan

31,6%

30,9%

lipsa de actiune a autoritatilor locale
actiunile organizatiilor nonguvernamentale (ONG-uri) care se ocupă
de protecţia animalelor

16,6%

atitudinea oamenilor care au/ adoptă câini
și îi lasă pe străzi, drumuri, câmpuri

10,4%

atitudinea oamenilor care dau de
mancare cainilor fara stapan

alta cauza

NS/NR

6,8%

1,3%

2,5%
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Vă mulţumim pentru interesul arătat
cercetărilor noastre!
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