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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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PARTIDE LA PUTERE
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Noul guvern condus de Dacian Cioloș a fost votat cu o majoritate largă în Parlament. În opinia dvs, partidele enumerate în lista de mai jos se
plasează la putere sau în opoziție față de noul Guvern?

% din totalul populației
la putere

Partidul National Liberal (PNL)

in opozitie

24.4%

Uniunea Nationala pentru Progresul Romaniei
(UNPR)

24.3%

27.3%

42.3%

30.4%

Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania
(UDMR)

28.8%

17.9%

53.3%

Partidul Social Democrat (PSD)

NS/NR

36.3%

38.8%

39.3%

36.9%

Partidul Miscarea Populara (PMP)

17.6%

44.3%

38.1%

Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE)

17.3%

45.0%

37.7%

Partidul Social Romanesc (PSRO)

11.9%

40.1%

48.0%
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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. .
% din totalul populației

Guvernul Cioloș este un guvern condus din umbră de
partidele politice

Guvernul Cioloș este un guvern independent de
partidele politice

NS/NR

47.3%

28.4%

24.3%

