
www.inscop.ro

1
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Barometrul 
ADEVĂRUL despre ROMÂNIA
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Metodologie

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

comanda Adevărul

 Sondajul a fost realizat în perioada 26 noiembrie -2 decembrie 2015

 Volumul eșantionului a fost de 1071 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 40 de județe și Municipiul București, într-un total de 89 de localități 

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

 Eșantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Recensământului populației din 2011
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În urma protestelor de stradă, dvs. credeți că Guvernul Ponta trebuia să-și dea demisia sau nu?

Guvernul Ponta trebuia sa-si dea demisia

Guvernul Ponta nu trebuia sa-si dea demisia

NS/NR

54.2%

36.7%

9.1%

% din totalul populatiei
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Vă voi citi câteva propoziții alternative cu privire la noul Guvern condus de premierul Dacian Cioloș. Vă rog să alegeți varianta 

care corespunde cel mai bine opțiunii dvs. .

Prefer un guvern format din tehnocrați/specialiști 
pentru că aduce mai multă competență

Prefer un guvern format din oameni politici pentru
că aduce mai multă legitimitate democratică

NS/NR

50.5%

32.1%

17.4%

% din totalul populației

Aș dori un guvern technocrat și după alegerile 
parlamentare din 2016

După alegerile parlamentare din 2016 trebuie să se
formeze un guvern politic

NS/NR

37.2%

34.0%

28.8%

% din totalul populației
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Vă voi citi câteva propoziții alternative cu privire la noul Guvern condus de premierul Dacian Cioloș. Vă rog să alegeți varianta 

care corespunde cel mai bine opțiunii dvs. .

Guvernul Cioloș va face reforme importante în 
societate 

Guvernul Cioloș NU va face reforme importante in 
societate 

NS/NR

36.9%

34.8%

28.4%

% din totalul populației

Am încredere în Guvernul Cioloș

NU am încredere în Guvernul Cioloș

NS/NR

40.8%

35.3%

23.8%

% din totalul populației
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Vă voi citi câteva propoziții alternative cu privire la noul Guvern condus de premierul Dacian Cioloș. Vă rog să alegeți varianta 

care corespunde cel mai bine opțiunii dvs. .

Guvernul Cioloș va fi mai bun decât Guvernul Ponta

Guvernul Cioloș NU va fi mai bun decât Guvernul 
Ponta

NS/NR

34.6%

34.3%

31.1%

% din totalul populației

Guvernul Cioloș NU este alcătuit numai din 
specialiști în domeniile lor

Guvernul Cioloș este alcătuit numai din specialiști 
în domeniile lor

NS/NR

37.4%

31.6%

31.0%

% din totalul populației


