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Metodologie 

 

 Sondajul ”Barometrul INSCOP – ADEVĂRUL despre România” a fost realizat de INSCOP Research 

la comanda Adevărul 

 Datele au fost culese în perioada 1 - 6 iulie 2014 

 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 respondenţilor 

 Chestionarele au fost aplicate în 38 de județe și Municipiul București, într-un total de 75 de localități 

(orașe mari, orașe medii, orașe mici, comune, sate) 

 Eșantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Recesământului populației din 2011 

 



www.inscop.ro   -   noiembrie 2013 

VOT PARTIDE PARLAMENTARE 



www.inscop.ro   -   iulie 2014 

Alianța formată din Partidul Social Democrat, Uniunea 
Naţională pentru Progresul României și Partidul Conservator … 

Partidul Naţional Liberal – PNL 

Partidul Democrat Liberal - PDL

Partidul Mişcarea Populară - PMP

Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania - UDMR

Forţa Civică - FC

Partidul România Mare - PRM

Partidul Poporului Dan Diaconescu - PPDD

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat – PNŢCD 

Alt partid

42.3% 

19.3% 

11.9% 

7.5% 

5.4% 

3.4% 

3.2% 

2.8% 

1.2% 

3.0% 

% din totalul VOTURILOR (64,9% din eșantion) 
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Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri Parlamentare cu candidații 

cărui partid sau alianță ați vota? (Varianta 1) 

Nu m-am
hotarat

Nu merg la vot

NS/NR

20.3% 

9.9% 

4.9% 

% din totalul populației 
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Alianța formată din Partidul Social Democrat, Uniunea 
Naţională pentru Progresul României și Partidul … 

Un partid format din fuziunea PNL și PDL 

Partidul Mişcarea Populară - PMP

Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania - UDMR

Forţa Civică - FC

Partidul România Mare - PRM

Partidul Poporului Dan Diaconescu - PPDD

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat – PNŢCD 

Alt partid

43.5% 

29.8% 

7.0% 

5.4% 

3.6% 

3.3% 

2.8% 

1.2% 

3.4% 

% din totalul VOTURILOR (63,2% din eșantion) 
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Dacă duminica viitoare s-ar organiza alegeri Parlamentare cu candidații 

cărui partid sau alianță ați vota? (Varianta 2) 

Nu m-am
hotarat

Nu merg la vot

NS/NR

22.5% 

9.7% 

4.6% 

% din totalul populației 
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Din punct de vedere politic dvs. vă considerați ...?  

nici de stanga, nici de dreapta

mai degraba de stanga

mai degraba de dreapta

nu stiu ce inseamna `de stanga` si
`de dreapta`

NS/NR

40.3% 

20.3% 

20.0% 

9.2% 

10.2% 

% din totalul populatiei 
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Se discută în ultima vreme despre o inițiativă legislativă care să facă obligatorie 

prezența cetățenilor la vot. Dvs. sunteți:  

De acord cu votul obligatoriu deoarece dacă vin 
mai mulți oameni la vot se pot schimba lucrurile 

în bine  

Împotriva votului obligatoriu deoarece actuala
clasă politică nu poate schimba lucrurile în bine

NS/NR

44.6% 

41.7% 

13.6% 

% din totalul populației 
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Vă mulţumim pentru interesul arătat 

cercetărilor INSCOP Research. 


