Date preliminare.
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Raportul detaliat va fi prezentat Vineri, 20 septembrie 2019, în cadrul unui eveniment public. Mai multe detalii pe larics.ro

Metodologia sondajului

2

¬

Sondajul de opinie ”Barometrul Securității Energetice” a fost realizat de INSCOP Research la comanda
Laboratorului de Analiză a Războiului Informațional și Comunicare Strategică (LARICS) din cadrul Institutului de
Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române (ISPRI).

¬

Datele sondajului au fost culese în perioada 4 – 12 septembrie 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

Dvs considerați că schimbările climatice (încălzirea globală) sunt un fenomen real, vizibil deja pe
toată planeta, sau unul fals, inventat în scopul promovării comerciale a unor tehnologii?
% din totalul populației

Schimbarile climatice sunt reale si
produc efecte vizibile

Schimbarile climatice nu sunt
reale si nu produc efecte vizibile

NS/NR
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83.6%

11.0%

5.4%

Care este motivul principal pentru care considerați importantă economisirea de energie?

% din totalul populației care consideră important și foarte important să economisească (energie
electrică, gaz, combustibili)

Reducerea costurilor financiare

62.0%

Reducerea poluarii

Confortul personal

NS/NR
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30.8%

6.2%

1.0%

În largul țărmului românesc al Mării Negre au fost descoperite rezerve importante de gaz natural.

Dvs. sunteți sau nu de acord cu exploatarea acestor gaze?
% din totalul populației

Da, sunt de acord

Nu, nu sunt de acord

NS/NR
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75.6%

14.7%

9.7%

România deține la Cernavodă două reactoare nucleare construite în anii `80 și `90 cu tehologie occidentală, care produc energie
electrică, și alte două aflate în diferite faze de construcție.

Dvs. sunteți de acord cu finalizarea construirii celorlalte două reactoare nucleare la Cernavodă?
% din totalul populației

65.9%

Da

22.6%

Nu

NS/NR
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11.5%

Vă voi citi câteva propoziții alternative și vă rog să alegeți varianta care corespunde cel mai bine
opțiunii dvs.

% din totalul populației

Statul ar trebui să subvenționeze cu sume
adecvate doar consumatorii vulnerabili care au
venituri mici

58.0%

Statul ar trebui să subvenționeze cu sume mici
toți consumatorii, indiferent de veniturile pe
care le câștigă

NS/NR
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35.4%

6.6%

Va mulțumim!

www.inscop.ro

8

