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Metodologie

− Sondajul de opinie a fost realizat de INSCOP Research în parteneriat cu Verifield la comanda 

revistei Capital.

− Datele au fost culese în perioada 20 - 24 martie 2020  

− Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului 

− Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului 

multistadial stratificat fiind de 800 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-

demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a 

României, cu vârsta de 18 ani și peste. 

− Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 3.5%, la un grad de încredere de 95%.
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Percepția riscului personal de infectare

Cât de mare credeti că este riscul ca dvs personal să contractați coronavirus ? (total esantion)

23.0%

28.4%

24.6%

18.9%

5.1%

Mare Moderat Mic Niciun risc NS/NR

43,5%

51,4%
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Acord afirmații - detaliat

94.1%

5.1%
0.9%

Acord Dezacord NS/NR

Vă voi citi mai multe propoziții legate de epidemia de coronavirus și vă rog să vă exprimați Acordul sau Dezacordul față de 

fiecare dintre situațiile descrise mai jos...(% total esantion)

Declararea stării de urgență pe teritoriul României pentru limitarea epidemiei de coronavirus
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Impactul economic al epidemiei

Dvs. sunteți de părere că economia României va fi sau nu va fi afectată de epidemia de coronavirus? (% total esantion)

91.0%

5.2% 3.9%

Da, economia va fi afectata Nu, economia nu va fi afectata NS/NR
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Acord afirmații - detaliat

97.1%

1.5% 1.4%

Acord Dezacord NS/NR

Vă voi citi mai multe propoziții legate de epidemia de coronavirus și vă rog să vă exprimați Acordul sau Dezacordul față de fiecare dintre 

situațiile descrise mai jos...(% total esantion)

Statul ar trebui să ia măsuri speciale pentru ajutorarea cetățenilor care au fost afectați din punct de vedere economic din 

cauza epidemiei de coronavirus 
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Principalele masuri pentru persoanele fizice

Care ar fi, din punctul dvs. de vedere, principalele două măsuri pe care ar trebui să le ia statul pentru pentru sprijinirea 
angajaților/persoanelor fizice afectate de epidemia de coronavirus din punct de vedere economic , dintre urmatoarele ….
(% din total esantion ; maxim doua alegeri)

44.3% 43.8%

25.5% 25.0%

21.7% 21.5%

1.0% 0.5%
2.1%

Amânarea plății ratelor la 
bancă

Plata de către stat a unui 
procent din salariu cu 
condiția ca angajatorul 
privat să nu efectueze 

concedieri

Concediul plătit de stat Reducerea unor impozite Aplicarea unor scutiri de
taxe

Suportarea de către stat a 
plății unei părți din 

contravaloarea facturilor la 
utilități pentru persoanele 

concediate din cauza 
epidemiei de coronavirus

Altă măsură Niciuna dintre aceste
măsuri

NS/NR


