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Coordonare echipa operatori  - IONAS  VLADIMIR
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METODOLOGIE
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•Volumul eşantionului: 1100 persoane de 18 ani şi peste

•Tipul eşantionului: probabilist

•Eşantionare: selecţie probabilistă a punctelor de eşantionare şi a persoanelor. Pentru selecţia

gospodăriilor s-a folosit regula „random-route”, iar pentru selecţia persoanelor a fost utilizată

regula „persoana din gospodarie nascuta cel mai aproape de data interviului”.

•Reprezentativitate: eşantionul este reprezentativ pentru populaţia adultă neinstituţionalizată din

Romania cu o eroare tolerată de ± 3,03 %.

•Validare

•Valorile prezentate sunt cele rezultate direct din teren (nu s-au făcut ponderări).

•Interviurile s-au desfăşurat faţă în faţă, la domiciliile subiecţilor.

•au fost verificate 532 de chestionare aplicate, telefonic şi la domiciliul respondentului

•Ancheta de teren: 04 Mai – 10 Mai 2009. Echipa de operatori de teren a fost formată din 41 de

persoane.



ESANTION
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Esantionul a fost proiectat pentru un volum de 1100 cazuri .Volumul final 
al esantionului este de 1091 persoane adulte de 18 ani si peste.

Culegerea datelor a fost facuta prin metoda drumului aleatoriu, in 91 de 
localitati rural si urban si Municipiul Bucuresti.

Structura eşantionului realizat este concordanta cu cea din populatie pe 
criteriile gen, educatie, etnie, religie,mediu rezidential, categorii de localitati in 
functie de marime, regiune istorica, arie culturala. 

Baza de calcul pentru esantion a fost data de situatia pe fiecare sectie de 
votare din tara cu alegatorii inscrisi in liste pentru alegerile din noiembrie 2008.  
Daca listele electorale au fost bine intocmite , erorile asociate cu persoanele 
plecate din tara temporar dar de mai mult de un an de zile ar trebui sa fie relativ 
reduse.

Calculele au fost facute fara ponderare. Inainte de a lua aceasta decizie 
am experimentat si realizarea calculelor folosind o corectie/ponderare functie de 
vârstă. Efectul ponderarii este redus. In consecinta am lucrat cu datele 
neponderate. In vederea asigurarii transparentei informatiilor si a corectitudinii 
interpretarii datelor, conducerea “AVANGARDE” pune la dispozitia specialistilor 
BAZA DE DATE a cercetarii.
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CAPITOLUL 1:

VALORI



Credeţi că în ţara noastră lucrurile merg într-o direcţie…
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După părerea dvs., de la ultimile alegeri generale , lucrurile în Romania s-au 
schimbat în:
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CAPITOLUL 2:

GUVERNUL  ROMANIEI



Daca dumneavoastra ati fi in locul actualului Prim-Ministru, care sunt principalele 
3 probleme in ordinea importantei lor, pe care ati incerca sa le rezolvati?

1. In proportie de 20% 
respondentii spun ca ar fi

preocupati de cresterea salariilor

2. 14% dintre intervievati
considera ca principala necesitate

este marirea pensiilor

3. 11 % dintre cei care au dat un 
raspuns considera ca fiind

prioritara dezvoltarea
infrastructurii rutiere
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Restul procentelor se 
impart in multe 
categorii, fara a 
putea fi cumulate, 
printre acestea cele 
mai importante fiind, 
locurile de munca si 
dezvoltarea 
sistemului sanitar.



Cat de multumit sunteti de activitatea actualului Guvern?
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Cat de multumit sunteti de activitatea actualului Guvern?
VOTANTII   PSD
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Cat de multumit sunteti de activitatea actualului Guvern?
VOTANTII   PD-L
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Cat de multumit sunteti de activitatea actualului Guvern?
VOTANTII   PNL
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Cat de mult va afecteaza criza economica in plan personal?
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Cat de mult va intereseaza politica?
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La urmatoarele alegeri Euro Parlamentare, dvs cu ce partid politic veti vota?
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VOTANTII  PSD+PC

Ati lucrat vreodata in 
strainatate?

14%  - DA

86% - NU

Altcineva din gospodaria dvs a 
lucrat sau lucreaza in strainatate?

39% - DA

61% - NU

Ultima scoala absolvita?

30% - Liceu

25% - Generala

15% - Scoala prof

12% - Scoala primara

Ocupatia actuala:

47% - pensionar

14% - casnic

10% - muncitor calificat

5% - somer

SEX

M-48%

F - 52%
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VOTANTII  PNL

Ati lucrat vreodata in 
strainatate?

22%  - DA

78% - NU

Altcineva din gospodaria dvs a 
lucrat sau lucreaza in strainatate?

39% - DA

61% - NU

Ultima scoala absolvita?

22% - Generala

21% - Invatamant superior

21% - Scoala prof

20% - Liceu

Ocupatia actuala:

42% - pensionar

12% - casnic

10% - muncitor calificat

10% -personal cu studii sup

SEX

M-44%

F - 56%
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VOTANTII  PD-L

Ati lucrat vreodata in 
strainatate?

23%  - DA

77% - NU

Altcineva din gospodaria dvs a 
lucrat sau lucreaza in strainatate?

37% - DA

63% - NU

Ultima scoala absolvita?

29% - Liceu

22% - Generala

17% - Scoala prof

12% - Invatamant superior

Ocupatia actuala:

40% - pensionar

13% - casnic

12% - muncitor calificat

7% -student

SEX

M-51%

F - 49%
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VOTANTII  PRM

Ati lucrat vreodata in 
strainatate?

20%  - DA

80% - NU

Altcineva din gospodaria dvs a 
lucrat sau lucreaza in strainatate?

49% - DA

51% - NU

Ultima scoala absolvita?

35% - Liceu

25% - Generala

17% - Scoala prof

6% - Invatamant superior

Ocupatia actuala:

41% - pensionar

12% - casnic

8% - somer

8% -student

SEX

M-55%

F - 45%
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VOTANTII  UDMR

Ati lucrat vreodata in 
strainatate?

29%  - DA

71% - NU

Altcineva din gospodaria dvs a 
lucrat sau lucreaza in strainatate?

34% - DA

67% - NU

Ultima scoala absolvita?

29% - Generala

21% - Liceu

17% - Scoala prof

8% - Invatamant superior

Ocupatia actuala:

51% - pensionar

16% - casnic

8% - student

5% - muncitor calificat

SEX

M-42%

F - 58%
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VOTANTII  EBA

Ati lucrat vreodata in 
strainatate?

23%  - DA

77% - NU

Altcineva din gospodaria dvs a 
lucrat sau lucreaza in strainatate?

42% - DA

58% - NU

Ultima scoala absolvita?

29% - Liceu

23% - Invatamant superior

20% - scoala profesionala

13% - scoala generala

Ocupatia actuala:

35% - pensionar

16% - muncitor calificat

10% - somer

9% - student

SEX

M-29%

F - 71%



Pentru cei care au raspuns ca fiind nehotarati sau ca nu vor vota la intrebarea anterioara!

Ce anume v-ar putea determina sa votati cu un partid sau altul?

•26% - Sa cunosc candidatii
•20%- Sa fi facut ceva pana acum
•54% -nu au dat un raspuns

Nehotarati

• 20% - Nimic
• 80% - Nu au dat raspunsNu voi

vota
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CAPITOLUL 3:

PRESEDENTIE



Dacă maine ar avea loc alegeri prezidentiale, dvs cu cine ati vota?
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Dacă maine ar avea loc alegeri prezidentiale, dvs cu cine ati vota?
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R adu D uda

G ig i B ecali

C rin Antones cu

Mircea G eoana

T raian B as es cu

CEI CARE AU DECLARAT CA:    

Sunt “foarte mult” si “mult” interesati 

de politica, au fost la ultimile alegeri si 

spun ca , “cu siguranta” vor merge la 

vot!  

16,5%  din intreg esantionul!



VOTANTII LUI BASESCU – La Europalmentare!
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VOTANTII LUI GEOANA – La Europalmentare!
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VOTANTII LUI CRIN ANTONESCU – La Europalmentare!
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VOTANTII LUI GIGI  BECALI – La Europalmentare!

30



Pt Votantii PD-L - daca maine ar avea loc alegeri pt presedintele Romaniei, 
cu cine ati vota?
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Pt Votantii PNL - daca maine ar avea loc alegeri pt presedintele Romaniei, 
cu cine ati vota?
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Pt Votantii PSD- daca maine ar avea loc alegeri pt presedintele Romaniei, 
cu cine ati vota?
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Pt Votantii UDMR - daca maine ar avea loc alegeri pt presedintele 
Romaniei, cu cine ati vota?
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Pt Votantii EBA - daca maine ar avea loc alegeri pt presedintele Romaniei, 
cu cine ati vota?
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Ati lucrat vreodata in strainatate?
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Altcineva din gospodaria dvs, lucreaza sau a lucrat in strainatate?
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Cat de des mergeti la biserica?
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