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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 21 - 28 martie 2016



Volumul eșantionului a fost de 1063 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 39 de județe și Municipiul București, într-un total de 92 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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REPUBLICA MOLDOVA
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Vă voi citi câteva propoziții alternative cu privire la Republica Moldova. Vă rog să alegeți
varianta care corespunde cel mai bine opțiunii dvs.
% din totalul populației
O eventuală Unire a României cu Republica Moldova ar trebui să
se facă prin referendumuri organizate simultan în Republica
Moldova și în România, ca materializare a voinței populare
O eventuală Unire a României cu Republica Moldova ar trebui să
se facă prin decizii votate de Parlamentele ambelor țări, pentru a
asigura eficiența procesului

NS/NR

48.8%

24.7%

26.5%

% din totalul populației

Unirea României cu Republica Moldova ar aduce
mai multe avantaje României
Unirea României cu Republica Moldova ar aduce
mai multe dezavantaje României

NS/NR

39.7%

28.5%

31.8%
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Vă voi citi câteva propoziții alternative cu privire la Republica Moldova. Vă rog să alegeți
varianta care corespunde cel mai bine opțiunii dvs.
% din totalul populației
Integrarea europeană a Republicii Moldova depinde
mai mult de voința cetățenilor și politicienilor din
Republica Moldova de a merge pe drumul integrării

40.8%

Integrarea europeană a Republici Moldova depinde
mai mult de ajutorul României și al altor state
europene

35.0%

NS/NR

24.3%
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ADERAREA LA UNIUNEA EUROPEANĂ
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Sunt deja câțiva ani de când România este membră a Uniunii Europene. În opinia dvs., aderarea
României la Uniunea Europeană a adus:

% din totalul populatiei

mai degraba avantaje

50.3%

mai degraba dezavantaje

NS/NR

31.2%

18.4%
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În opinia dvs. cine credeți că a câștigat cel mai mult de pe urma aderării României la Uniunea
Europeană dintre entitățile enumerate mai jos?

% din totalul populatiei

33.7%

Si Romania si celelalte state membre UE

Celelalte state membre ale Uniunii
Europene, altele decat Romania

29.9%

Romania

Nu a castigat nimeni

NS/NR

13.0%

9.9%

13.5%

