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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 Recesământului populației din 2011
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ALEGERI LOCALE
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Cât de interesat sunteți de alegerile locale din acest an?

% din totalul populatiei

foarte interesat

22.3%

57,7%
35.4%

interesat

oarecum interesat

19.4%

nu foarte interesat

12.6%

9.9%

deloc interesat

NS/NR

0.3%
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Dacă duminica viitoare s-ar organiza Alegerile locale, și ar candida următoarele partide sau
alianțe de partide, cu liste pentru Consiliul local și Consiliul județean, cu candidaţii cărui partid
sau alianţă aţi vota?
% din totalul VOTURILOR persoanelor interesate și foarte interesate de alegerile locale
(date raportate la 44,3% din populație)
38.4%

Partidul Social Democrat (PSD)
Partidul Național Liberal (PNL)

36.7%

Partidul Mişcarea Populară (PMP)

5.5%

Uniunea Democrată a Maghiarilor din România (UDMR)

5.1%

ALDE - partidul rezultat din fuziunea dintre Partidul…

4.1%

Candidati independenti

1.9%

Alt partid

1.6%

M10 (partid înființat de Monica Macovei)

1.6%

Uniunea Națională pentru Progresul României (UNPR)

1.2%

Partidul România Mare (PRM)

1.2%

Partidul Social Românesc (PSRO) (partid inființat de…

1.0%

Partidul Romania Unita (PRU)

0.7%

Partidul Naţional Ţărănesc Creştin şi Democrat (PNŢCD)

0.6%

Partid local sau regional

0.4%

Din 57,7% persoane interesate de alegerile
locale, 44,3% au o opțiune de vot, iar 13,4%
nu sunt hotărâte sau nu răspund.
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Ați fi dispus/ă ca la alegerile locale să acordați votul dvs. candidaților unui partid
nou înființat?
% din totalul populatiei

NU as vota candidatii unui
partid nou infiintat

41.9%

DA, as vota candidatii unui
partid nou infiintat

27.2%

21.6%

Nu sunt hotarat

NS/NR

9.3%

www.inscop.ro

Ați fi dispus/ă ca la alegerile locale să acordați votul dvs. unui candidat independent, fără
legături cu partidele politice actuale?

% din totalul populatiei

DA, as vota un asemenea
candidat

39.7%

NU as vota un asemenea
candidat

31.8%

20.8%

Nu sunt hotarat

NS/NR

7.7%
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În ultima perioadă s-a discutat în spațiul public despre posibilitatea alegerii primarilor în două
tururi de scrutin. Cum ați prefera dvs. să fie ales primarul din localitatea dvs. ?

% din totalul populatiei

intr-un singur tur de scrutin

45.0%

39.1%

in doua tururi de scrutin

NS/NR

15.9%

www.inscop.ro

În cazul în care primarul în funcție din localitatea dvs. (sau primarul interimar) va candida la
alegerile locale din acest an, ați fi dispus/ă să îi acordați votul?

% din totalul populatiei

38.3%

Nu

37.8%

Da

19.8%

Nu sunt hotarat

NS/NR

4.1%
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Dvs. ați vota pentru funcția de primar al localității dvs. o persoană care este cercetată/judecată
pentru fapte de corupție, dar nu este condamnată definitiv?

% din totalul populatiei

82.6%

Nu

Da

8.4%

NS/NR

9.0%

