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Sondaj de opinie publică la nivel
național
Aprilie - Mai 2019
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Metodologia sondajului
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√

Sondajul de opinie la nivel național a fost realizat de INSCOP Research, la comanda Laboratorului de Analiză a
Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS).

√

Datele sondajului de opinie au fost culese în perioada 12 aprilie – 3 mai 2019.

√

Volumul eșantionului a fost de 1050 persoane și este reprezentativ pentru populația României,
neinstituționalizată, cu vârsta 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 toate județele României și în sectoarele Municipiului București.

√

Eșantionul a fost validat pe baza datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică.

Son d aj d e op in ie p u b lică la n ivel n ațion al – ap rilie-mai 2019

www.inscop.ro

Vă voi citi o listă cu personalităţile care ar putea candida pentru funcţia de Preşedinte al Romaniei
în 2019. Vă rog să indicaţi cu cine ați fi înclinat să votați la Alegerile Prezidentiale din acest an?
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Vă voi citi o listă cu personalităţile care ar putea candida pentru funcţia de Preşedinte al Romaniei
în 2019 . Vă rog să indicaţi cu cine ați fi înclinat să votați la Alegerile Prezidentiale din acest an?
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Vă voi citi o listă cu personalităţile care ar putea candida pentru funcţia de Preşedinte al Romaniei
în 2019 . Vă rog să indicaţi cu cine ați fi înclinat să votați la Alegerile Prezidentiale din acest an?

"Datele din lunile noiembrie, ianuarie si martie sunt extrase din cercetari sociologice anterioare realizate de Inscop Research la comanda
Fundatiei Konrad Adenauer"
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL,
Alianța 2020 USR-PLUS) și Liviu Dragnea (PSD, ALDE), dvs. cu cine ați vota?
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL,
Alianța 2020 USR-PLUS) și Liviu Dragnea (PSD, ALDE), dvs. cu cine ați vota?
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL,
Alianța 2020 USR-PLUS) și Călin Popescu Tăriceanu (PSD, ALDE), dvs. cu cine ați vota?
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL,
Alianța 2020 USR-PLUS) și Călin Popescu Tăriceanu (PSD, ALDE), dvs. cu cine ați vota?
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL) și
Dacian Cioloș (Alianța 2020 USR - PLUS), dvs. cu cine ați vota?
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL) și
Dacian Cioloș (Alianța 2020 USR - PLUS), dvs. cu cine ați vota?
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL,
Alianța 2020 USR-PLUS) și Gabriela Firea (independent), dvs. cu cine ați vota?
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În cazul în care ați avea de ales în turul 2 al alegerilor prezidențiale între Klaus Iohannis (PNL,
Alianța 2020 USR-PLUS) și Gabriela Firea (independent), dvs. cu cine ați vota?
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Câtă încredere aveţi în fiecare dintre următoarele personalități publice?
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Câtă încredere aveţi în fiecare dintre următoarele personalități publice?
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Câtă încredere aveţi în fiecare dintre următoarele personalități publice?

"Datele din lunile noiembrie, ianuarie si martie sunt extrase din cercetari sociologice anterioare realizate de Inscop Research la comanda Fundatiei Konrad
Adenauer"
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