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Precizari Metodologice

Volumul esantionului: 1067 respondenti cu virste de 18 ani si peste;

Universul de esantionare: populaŃia adulta, neinstitutionalizata a României;

 

Tipul esantionului: probabilist, stratificat in functie de regiune istorica, mediu rezidential 

(urban/rural) si marimea localitatilor urbane, cu selectie aleatoare a localitatilor, a sectiilor de 

votare in cadrul localitatilor, a gospodariilor in cadrul sectiilor de votare si a respondentilor in 

cadrul gospodariei; sondajul a fost realizat in 41 de localitati urbane (inclusiv Bucurestiul) si 

36 de localitati rurale la nivel national;

Marja teoretica de eroare: +/-3,0% la un nivel de incredere de 95%;

Modul de intrevievare: fata-in-fata, la domiciliul subiectilor, folosind un chestionar 

standardizat;

Perioada de realizare: 8 - 16 Aprilie, 2009;

Beneficiar: www.politico.ro
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CredeŃi că în România lucrurile merg într-o direcŃie bună sau într-o 
direcŃie greşită?
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Pe o scală de la 0 la 10, unde 0 înseamnă "sigur nu voi vota" iar 10 înseamnă 
"sigur voi vota", cât de sigur/ă sunteŃi că veŃi vota la alegerile pentru 

Parlamentul European din iunie anul acesta?
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Tinind cont de efectul de "dezirabilitate sociala" -- tendinta 

respondentilor de a da raspunsuri conforme cu norme sociale larg 

acceptate si dezirabile -- si avind in vedere prezenta la vot la 

ultimele alegeri, este foarte posibil ca rata de participare la alegerile 

pentru Parlamentul European sa fie mai scazuta de 36%.
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Dacă duminica viitoare ar fi alegeri pentru Parlamentul European, 
cu ce partid/candidaŃi aŃi vota?

(Procente calculate excluzând non-răspunsurile şi pe nehotărâŃi)
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În total eşantion:
60% au exprimat o opŃiune de vot
40% sunt nehotărâŃi, nu răspund 

sau nu ar vota

Asa cum o arata si graficul 
anterior, foarte probabil ca 

prezenta la vot va fi mai scazuta 
decit 60%.
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Chiar dacă sunteŃi indecis/ă sau credeŃi că nu veŃi merge la vot, căruia dintre 
următoarele partide/candidaŃi aŃi fi totuşi înclinat/ă să-i daŃi votul dvs.?

(Intrebare adresata doar nehotărâŃilor si celor care nu ar vota)
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Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidenŃiale şi următoarele persoane 
ar candida pentru funcŃia de Preşedinte al României, cu cine aŃi vota?

(Procente calculate excluzând non-răspunsurile şi pe nehotărâŃi)
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Alt candidat

Principele Radu

Corneliu Vadim Tudor

Gigi Becali

Crin Antonescu

Mircea Geoană

Traian Băsescu

În total eşantion:
77% au exprimat o opŃiune de vot

23% nehotărâŃi, nu răspund sau nu ar 
merge la vot. 

Principele Radu si-a anuntat 
candidatura ����  demararea cercetarii 
de teren si de aceea nu a fost inclus in 
lista potentialilor candidati. Cu toate 
acestea, a fost mentionat spontan de 
circa 3% dintre cei care au exprimat o 

optiune de vot.


